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Diante do avanço da vacinação e � exibilizações das medidas restritivas em rela-
ção à Covid-19, a folga prolongada de 12 de outubro promete movimentar a rede 
hoteleira da Baixada Santista que deve atingir o patamar de 90% de ocupação 
durante o período. Os dados são de pesquisa realizada pelo Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira.     ESTADO/A3

Baixada Santista  Rede 
hoteleira deve atingir 90% 

de ocupação no feriadão

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Homem é preso 
depois de  roubar 
carga de carne   ESTADO/A3

GRANDE SP

Sesc anuncia a 
reabertura de 
seus teatros

CPI aponta oito 
contratos entre 
VTClog e Saúde

O Sesc de São Paulo irá reabrir 
seus teatros ao público a partir do 
próximo dia 15. Nesta data, as uni-
dades Consolação, Pompeia, Pi-
nheiros, e Vila Mariana, na capital 
paulista, e Guarulhos, Santos, Rio 
Preto e Jundiaí retomarão a reali-
zação de espetáculos.     SERVIÇOS/A2

O relator da CPI da Covid, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), apon-
tou ontem que a VTCLog obteve 
entre 2016 e 2018 oito contratos 
com o Ministério da Saúde, que 
foram fechados sem processos de 
licitação. Eles totalizam R$ 335,3 
milhões.  BRASIL/A5

Inscrições para bolsa 
terminam nesta 
sexta-feira  SERVIÇOS/A2

Prefeitura antecipa 
dose de reforço contra 
a Covid-19  ESTADO/A3

POVO SAÚDE TABOÃO DA SERRA

SP e Rio já estudam 
desobrigar o uso de 
máscara ao ar livre

 AAutoridades sanitárias avaliam aplicar a medida com a queda 
de internações e óbitos de Covid-19 e o avanço da vacinação

São Paulo e Rio de Janeiro já estu-
dam desobrigar o uso de másca-
ra nas cidades ainda neste ano ao 
menos em áreas externas. O prefei-
to Eduardo Paes (PSD) disse nesta 

segunda que a liberação do uso da 
máscara já pode começar em 15 de 
outubro. São Paulo ainda não de¢ -
niu a data da � exibilização, mas a 
nova regra já pode começar a valer 

já na segunda metade deste mês 
- a Prefeitura deve esperar que a 
vacinação em duas doses ou dose 
única da população adulta chegue 
próximo aos 90%.  BRASIL/A5

DIVULGAÇÃO Inscrições para blocos de 
Carnaval começam dia 15
A prefeitura de São Paulo anun-
ciou que os blocos poderão rea-
lizar as inscrições para o carnaval 
do ano que vem a partir do pró-
ximo dia 15. A gestão do prefei-
to Ricardo Nunes (MDB) estima 
que 15 milhões de pessoas irão às 
ruas no carnaval de 2022. As ins-
crições irão até dia 5 de novem-
bro. O edital para patrocinadores 
do Carnaval, ainda de acordo com 

a prefeitura, será disponibilizado 
no próximo dia 18. A publicação, 
informando sobre a organização 
de des¢ les de escolas de samba, 
ocorre em 18 de novembro, ainda 
de acordo com a prefeitura. Ape-
sar do planejamento, a festa não 
está ainda liberada, como salien-
tou ontem o secretário municipal 
da Saúde, Edson Aparecido, em 
entrevista coletiva.  ESTADO/A3

Vereadora de SP é 
uma das políticas 
negras de destaque

A vereadora de São Paulo Erika 
Hilton (PSOL) recebeu o prê-
mio Most In� uential People of 
African Descent (Mipad), apoia-
do pela ONU, que reconhece as 
pessoas negras mais in� uentes 
do mundo. A parlamentar foi a 
única brasileira agraciada na ca-
tegoria “Política e Governança”. 
Ao seu lado estão outras 24 ¢ -
guras públicas de países como 
Nigéria, EUA, Gana, Austrália, 
México e Canadá.  ESTADO/A3

NO MUNDO

DIVULGAÇÃO
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FALE COM A GAZETA

“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

SEXTA:AMANHÃ: SÁBADO:

21° 33°
16° 30°

18° 25°

14° 27°

14° 23°

16° 31°

18° 33°

19° 33°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia. Períodos de 
nublado.

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

15º 22° 14º 19° 14º 20°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8

O Sesc de São 
Paulo irá rea-
brir seus tea-
tros ao públi-
co a partir do 

próximo dia 15. Nesta data, 
as unidades Consolação, 
Pompeia, Pinheiros, e Vila 
Mariana, na capital pau-
lista, e Guarulhos, Santos, 
Rio Preto e Jundiaí retoma-
rão a realização de espetá-
culos em seus teatros com 
capacidade reduzida para 
até 30% do total de públi-
co, seguindo os protocolos 
de segurança contra a Co-
vid-19.

Para participar das atra-
ções, o público deverá usar 
máscaras cobrindo nariz 
e boca. Já a partir de hoje 
(4), passa a ser obrigató-
ria a apresentação de um 
comprovante de vacinação, 

 D O Sesc de São Paulo irá reabrir seus teatros ao público 
a partir do próximo dia 15; medida será com restrições 

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Sesc reabre teatros a partir 
do dia 15 com restrições 

físico ou digital, conten-
do, pelo menos, a primeira 
dose da vacinação contra 
o coronavírus e um docu-
mento com foto para in-
gressar em qualquer uma 

das unidades do Sesc no 
estado. Os comprovantes 
digitais válidos são os dis-
ponibilizados pelas plata-
formas PoupaTempo, Co-
nectSUS ou e-saúdeSP (para 

quem reside na capital 
paulista).

“É com muita satisfa-
ção que celebramos esse 
momento histórico e de 
reencontro entre artis-
tas e público de maneira 
presencial, com a realiza-
ção de nosso já tradicional 
Sesc Jazz, que ocupará qua-
tro dos oito teatros que re-
tomam suas atividades no 
mês de outubro, entre os 
dias 15 e 31, com diversas 
atrações, dos jovens aos 
consagrados”, destacou o 
diretor do Sesc São Paulo, 
Danilo Santos de Miranda.

A programação com-
pleta das atividades pre-
senciais que passarão a 
ocorrer no Sesc SP pode 
ser consultada no site do 
Sesc SP (www.sescsp.org.
br). (Agência Brasil)

A Secretaria de 
Estado da Saú-
de está com 
inscrições 
abertas para o 

Programa Bolsa do Povo – 
Acolhe Saúde para 3.800 
bolsas para estudantes de 
baixa renda das áreas de 
Ciências da Saúde e Bio-
lógicas. Serão R$ 28,2 mi-
lhões em incentivos para 
estudantes de todo o es-
tado. As inscrições podem 
ser realizadas até sexta-fei-
ra (8) no site www.bolsado-
povo.sp.gov.br.

A iniciativa oferece sub-
sídio financeiro para incrementar ren-
da e incentivar a formação de alunos de 
cursos técnicos, tecnólogos e de gradua-
ção nessas áreas e que estejam matricu-
lados do primeiro ao penúltimo ano.

SUBSÍDIO AOS ALUNOS. 
Serão 1,2 mil bolsas para nível técnico, 
com subsídio de R$ 500 mensais; 1,5 mil 
para tecnólogo, no valor de R$ 650; e ou-
tras 1,1 mil para licenciatura e bacharela-
do, de R$ 750 cada.
Os estudantes poderão atuar em 168 
serviços da Secretaria de Estado da Saú-
de, entre hospitais, AMEs (Ambulatórios 
Médicos de Especialidades), centros es-
pecializados e Departamentos Regionais 
de Saúde (DRS), em período de 20 horas 
semanais.

Além de fomentar a profissionaliza-
ção, a iniciativa contribui ampliar e qua-
lificar o atendimento aos cidadãos usuá-
rios dos Serviços Públicos de Saúde do 
Estado de São Paulo, tornando-o mais 
humanizado. O balanço estimado é de 
1,6 milhões de acolhimentos por mês.

Para participar do processo seletivo, 
os interessados devem estar inscritos no 
Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico), ter renda mensal familiar 
per capita de até meio salário mínimo 
nacional e estar regularmente matricu-
lados em cursos das áreas citadas.

RESULTADO.
O resultado da classificação do primeiro 
bloco será no dia 6 de outubro. A classi-
ficação levará em conta a listagem cro-
nológica por tipo de curso, sendo cri-
térios de desempate o candidato com 
maior idade, a inscrição prioritária no 
site ou participação nos projetos de vo-
luntariado da Secretaria de Estado da 
Saúde.
“Este programa tem impacto social, eco-
nômico e assistencial, uma vez que esta-
mos incentivando os estudantes dessas 
áreas a concluírem seus cursos, auxi-
liando financeiramente suas famílias 
e, ao mesmo tempo, contribuindo para 
melhorar o acolhimento nos nossos ser-
viços ao viabilizarmos experiências em 
serviços de referência do SUS”, destacou 
o secretário de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

O Acolhe SP prevê vigência de seis 
meses, com possibilidade de prorroga-
ção até 31 de dezembro de 2022. O Bolsa 
do Povo foi criado pelo Governo de São 
Paulo para auxiliar a população mais 
vulnerável impactada pela pandemia de 
Covid-19.

Mais informações também podem 
ser obtidas no site do governo do esta-
do de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.
br). (GSP) 

Estudo: inscrições para Bolsa do Povo 
Saúde terminam nesta sexta-feira

 D A iniciativa oferece subsídio fi nanceiro para incrementar renda e incentivar a formação de 
alunos de cursos técnicos, tecnólogos e de graduação nessas áreas e que estejam matriculados 

PEDRO GUERREIRO/AG. PARÁ

Serão 1,2 mil bolsas 
para nível técnico, 
com subsídio de R$ 
500 mensais; 1,5 
mil para tecnólogo, 
no valor de R$ 650; 
e outras 1,1 mil 
para licenciatura e 
bacharelado, de 
R$ 750 cada

Vagas em Embu das Artes. A Fábrica de Empregos de 
Embu das Artes divulga 110 novas oportunidades de tra-
balho disponíveis na região. Entre as oportunidades, há 
vagas para ajudante de pintor (automotivo), arquiteto 
urbanista, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção 
predial, auxiliar de mecânico de autos, caseiro, inspetor de 
qualidade, inspetor de qualidade, instrutor de autoescola, 
lubrificador de automóveis, mecânico de veículos pesa-
do, mecânico eletricista de veículos pesados, operador da 
máquina sacoleira (plástico), montador de estruturas me-
tálicas, motorista carreteiro (E), técnico em enfermagem, 
oficial de manutenção, industrial, técnico de segurança 
do trabalho, auxiliar de limpeza, vendedora e vendedor 
externo porta à porta. As vagas estão sujeitas à alteração 
a qualquer momento. Mais informações no site www.ci-
dadeembudasartes.sp.gov.br ou pelo telefone  (11) 95893-
6452. (GSP)

Espaço para os gestores. A Secretaria de Turismo e Via-
gens (Setur-SP) lançou a Central do Investidor Paulista, um 
espaço físico de orientação para os negócios, com foco em 
gestores públicos, empreendedores e investidores priva-
dos. O espaço é uma parceria com a InvestSP Agência Pau-
lista de Promoção de Investimentos e Competitividade, 
com objetivo é facilitar o acesso a linhas de financiamento 
e apoio às oportunidades de negócios. Os agendamentos 
na Central do Investidor podem ser feitos pelo e-mail cre-
ditoturistico@turismo.sp.gov.br (em caso de interesse em 
linhas de financiamento) ou turinvestsp@investsp.org.br 
(em caso de interesse por áreas de investimentos). Os sites 
para informações complementares são: creditoturistico.
com.br e turinvestsp.com. (GSP)

Vacina no braço. O estado de São Paulo assumiu na se-
gunda-feira (4) a liderança do ranking de vacinados com 
a segunda dose da vacina contra Covid-19. Os dados são 
do Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados 
das secretarias estaduais de Saúde. Segundo os dados do 
Vacinômetro, SP tem 64.869.476 doses aplicadas, sendo 
26.994.499 com a primeira dose, 26.109.524 com a segun-
da dose e 1.158.721 com dose única. Em pontos percentuais, 
o estado tem 99% da população acima de 18 anos vacina-
da com a primeira dose e 76,81% com o esquema vacinal 
completo. (GSP)

DIVULGAÇÃO/PMEA

NOTAS
CULTURA . As unidades Consolação, Pompeia, Pinheiros e Vila Mariana, na capital 
paulista, retomarão a realização de espetáculos em seus teatros com capacidade reduzida 
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FALE COM A GAZETA

“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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21° 33°
16° 30°

18° 25°

14° 27°

14° 23°

16° 31°

18° 33°

19° 33°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia. Períodos de 
nublado.

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

15º 22° 14º 19° 14º 20°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8

O Sesc de São 
Paulo irá rea-
brir seus tea-
tros ao públi-
co a partir do 

próximo dia 15. Nesta data, 
as unidades Consolação, 
Pompeia, Pinheiros, e Vila 
Mariana, na capital pau-
lista, e Guarulhos, Santos, 
Rio Preto e Jundiaí retoma-
rão a realização de espetá-
culos em seus teatros com 
capacidade reduzida para 
até 30% do total de públi-
co, seguindo os protocolos 
de segurança contra a Co-
vid-19.

Para participar das atra-
ções, o público deverá usar 
máscaras cobrindo nariz 
e boca. Já a partir de hoje 
(4), passa a ser obrigató-
ria a apresentação de um 
comprovante de vacinação, 

 D O Sesc de São Paulo irá reabrir seus teatros ao público 
a partir do próximo dia 15; medida será com restrições 

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Sesc reabre teatros a partir 
do dia 15 com restrições 

físico ou digital, conten-
do, pelo menos, a primeira 
dose da vacinação contra 
o coronavírus e um docu-
mento com foto para in-
gressar em qualquer uma 

das unidades do Sesc no 
estado. Os comprovantes 
digitais válidos são os dis-
ponibilizados pelas plata-
formas PoupaTempo, Co-
nectSUS ou e-saúdeSP (para 

quem reside na capital 
paulista).

“É com muita satisfa-
ção que celebramos esse 
momento histórico e de 
reencontro entre artis-
tas e público de maneira 
presencial, com a realiza-
ção de nosso já tradicional 
Sesc Jazz, que ocupará qua-
tro dos oito teatros que re-
tomam suas atividades no 
mês de outubro, entre os 
dias 15 e 31, com diversas 
atrações, dos jovens aos 
consagrados”, destacou o 
diretor do Sesc São Paulo, 
Danilo Santos de Miranda.

A programação com-
pleta das atividades pre-
senciais que passarão a 
ocorrer no Sesc SP pode 
ser consultada no site do 
Sesc SP (www.sescsp.org.
br). (Agência Brasil)

A Secretaria de 
Estado da Saú-
de está com 
inscrições 
abertas para o 

Programa Bolsa do Povo – 
Acolhe Saúde para 3.800 
bolsas para estudantes de 
baixa renda das áreas de 
Ciências da Saúde e Bio-
lógicas. Serão R$ 28,2 mi-
lhões em incentivos para 
estudantes de todo o es-
tado. As inscrições podem 
ser realizadas até sexta-fei-
ra (8) no site www.bolsado-
povo.sp.gov.br.

A iniciativa oferece sub-
sídio financeiro para incrementar ren-
da e incentivar a formação de alunos de 
cursos técnicos, tecnólogos e de gradua-
ção nessas áreas e que estejam matricu-
lados do primeiro ao penúltimo ano.

SUBSÍDIO AOS ALUNOS. 
Serão 1,2 mil bolsas para nível técnico, 
com subsídio de R$ 500 mensais; 1,5 mil 
para tecnólogo, no valor de R$ 650; e ou-
tras 1,1 mil para licenciatura e bacharela-
do, de R$ 750 cada.
Os estudantes poderão atuar em 168 
serviços da Secretaria de Estado da Saú-
de, entre hospitais, AMEs (Ambulatórios 
Médicos de Especialidades), centros es-
pecializados e Departamentos Regionais 
de Saúde (DRS), em período de 20 horas 
semanais.

Além de fomentar a profissionaliza-
ção, a iniciativa contribui ampliar e qua-
lificar o atendimento aos cidadãos usuá-
rios dos Serviços Públicos de Saúde do 
Estado de São Paulo, tornando-o mais 
humanizado. O balanço estimado é de 
1,6 milhões de acolhimentos por mês.

Para participar do processo seletivo, 
os interessados devem estar inscritos no 
Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico), ter renda mensal familiar 
per capita de até meio salário mínimo 
nacional e estar regularmente matricu-
lados em cursos das áreas citadas.

RESULTADO.
O resultado da classificação do primeiro 
bloco será no dia 6 de outubro. A classi-
ficação levará em conta a listagem cro-
nológica por tipo de curso, sendo cri-
térios de desempate o candidato com 
maior idade, a inscrição prioritária no 
site ou participação nos projetos de vo-
luntariado da Secretaria de Estado da 
Saúde.
“Este programa tem impacto social, eco-
nômico e assistencial, uma vez que esta-
mos incentivando os estudantes dessas 
áreas a concluírem seus cursos, auxi-
liando financeiramente suas famílias 
e, ao mesmo tempo, contribuindo para 
melhorar o acolhimento nos nossos ser-
viços ao viabilizarmos experiências em 
serviços de referência do SUS”, destacou 
o secretário de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

O Acolhe SP prevê vigência de seis 
meses, com possibilidade de prorroga-
ção até 31 de dezembro de 2022. O Bolsa 
do Povo foi criado pelo Governo de São 
Paulo para auxiliar a população mais 
vulnerável impactada pela pandemia de 
Covid-19.

Mais informações também podem 
ser obtidas no site do governo do esta-
do de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.
br). (GSP) 

Estudo: inscrições para Bolsa do Povo 
Saúde terminam nesta sexta-feira

 D A iniciativa oferece subsídio fi nanceiro para incrementar renda e incentivar a formação de 
alunos de cursos técnicos, tecnólogos e de graduação nessas áreas e que estejam matriculados 

PEDRO GUERREIRO/AG. PARÁ

Serão 1,2 mil bolsas 
para nível técnico, 
com subsídio de R$ 
500 mensais; 1,5 
mil para tecnólogo, 
no valor de R$ 650; 
e outras 1,1 mil 
para licenciatura e 
bacharelado, de 
R$ 750 cada

Vagas em Embu das Artes. A Fábrica de Empregos de 
Embu das Artes divulga 110 novas oportunidades de tra-
balho disponíveis na região. Entre as oportunidades, há 
vagas para ajudante de pintor (automotivo), arquiteto 
urbanista, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção 
predial, auxiliar de mecânico de autos, caseiro, inspetor de 
qualidade, inspetor de qualidade, instrutor de autoescola, 
lubrificador de automóveis, mecânico de veículos pesa-
do, mecânico eletricista de veículos pesados, operador da 
máquina sacoleira (plástico), montador de estruturas me-
tálicas, motorista carreteiro (E), técnico em enfermagem, 
oficial de manutenção, industrial, técnico de segurança 
do trabalho, auxiliar de limpeza, vendedora e vendedor 
externo porta à porta. As vagas estão sujeitas à alteração 
a qualquer momento. Mais informações no site www.ci-
dadeembudasartes.sp.gov.br ou pelo telefone  (11) 95893-
6452. (GSP)

Espaço para os gestores. A Secretaria de Turismo e Via-
gens (Setur-SP) lançou a Central do Investidor Paulista, um 
espaço físico de orientação para os negócios, com foco em 
gestores públicos, empreendedores e investidores priva-
dos. O espaço é uma parceria com a InvestSP Agência Pau-
lista de Promoção de Investimentos e Competitividade, 
com objetivo é facilitar o acesso a linhas de financiamento 
e apoio às oportunidades de negócios. Os agendamentos 
na Central do Investidor podem ser feitos pelo e-mail cre-
ditoturistico@turismo.sp.gov.br (em caso de interesse em 
linhas de financiamento) ou turinvestsp@investsp.org.br 
(em caso de interesse por áreas de investimentos). Os sites 
para informações complementares são: creditoturistico.
com.br e turinvestsp.com. (GSP)

Vacina no braço. O estado de São Paulo assumiu na se-
gunda-feira (4) a liderança do ranking de vacinados com 
a segunda dose da vacina contra Covid-19. Os dados são 
do Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados 
das secretarias estaduais de Saúde. Segundo os dados do 
Vacinômetro, SP tem 64.869.476 doses aplicadas, sendo 
26.994.499 com a primeira dose, 26.109.524 com a segun-
da dose e 1.158.721 com dose única. Em pontos percentuais, 
o estado tem 99% da população acima de 18 anos vacina-
da com a primeira dose e 76,81% com o esquema vacinal 
completo. (GSP)

DIVULGAÇÃO/PMEA

NOTAS
CULTURA . As unidades Consolação, Pompeia, Pinheiros e Vila Mariana, na capital 
paulista, retomarão a realização de espetáculos em seus teatros com capacidade reduzida 
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 A A prefeitura de São Paulo 
anunciou que os blocos pode-
rão realizar as inscrições para 
o carnaval do ano que vem a 
partir do próximo dia 15. A ges-
tão do prefeito Ricardo Nunes 
(MDB) estima que 15 milhões 
de pessoas irão as ruas no car-
naval de 2022. As inscrições 
irão até dia 5 de novembro.

De acordo com a prefeitu-
ra, será dada prioridade para os 
blocos tradicionais dos carna-
vais passados na cidade.

O edital para patrocinado-
res do Carnaval, ainda de acor-
do com a prefeitura, será dispo-
nibilizado no próximo dia 18.

A publicação, informando 
sobre a organização de desfiles 
de escolas de samba, ocorre em 
18 de novembro, ainda de acor-
do com a prefeitura.

Apesar do planejamento, 
a festa ainda não está libera-
da, como salientou o secretá-
rio municipal da Saúde, Edson 
Aparecido, em entrevista cole-
tiva nesta terça-feira (5). “A rea-
lização do evento vai depender 
do quadro sanitário no ano que  Foliões se divertem com bloco de carnaval em SP; as inscrições irão até o próximo dia 5 de novembro

ROVENA ROSA AGÊNCIA BRASIL

Carnaval 2022: inscrições 
para blocos iniciam no dia 15

vem”, ressaltou o titular da pas-
ta da Saúde.

Aparecido frisou que apesar 
de ainda não ter um aval da Vi-
gilância Sanitária, a cidade não 
pode deixar de se preparar para 
um evento deste tamanho que, 
segundo a prefeitura, deverá 
ser um dos maiores carnavais 
de rua da história.

A cidade, inclusive, já se pre-
para para flexibilizar o uso de 
máscaras em locais abertos 
quando a cidade alcançar 90% 
de pessoas imunizadas com 
duas doses de vacina contra a 
Covid-19, o que está previsto 
para a próxima semana.

Nunes já havia afirmado, 
na manhã de segunda-feira (4) 
que sua gestão já havia iniciado 
os preparativos para o Carnaval 
2022, e que a folia deve ocorrer 
sem restrições na capital pau-
lista. A fala do prefeito ocorreu 
durante outra entrevista cole-
tiva, na qual falou também so-
bre a dose adicional da vacina 
contra Covid-19 para profissio-
nais da saúde.

Ao ser questionado se se-

 A A folga prolongada de 12 de 
outubro promete movimen-
tar a rede hoteleira da Baixada 
Santista que deve atingir o pa-
tamar de 90% de ocupação du-
rante o período. Os dados são 
de pesquisa realizada pelo SI-
NHORES (Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares 
da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira), entidade patronal que 
representa a categoria.

Diante do avanço da vaci-
nação e flexibilizações das me-
didas restritivas em relação a 
Covid-19, as atividades relacio-
nadas ao turismo também ini-
ciaram seu processo de reto-
mada. Segundo levantamento 

Rede hoteleira deve atingir 
90% de ocupação no feriado

A folga prolongada de 12 de outubro promete movimentar a rede 
hoteleira e as praias da região da Baixada Santista, no litoral de SP

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

do IPC Maps, até o fim de 2021, 
os gastos de brasileiros com 
viagens devem superar em 
12,7% o total de 2020, chegan-
do a R$ 60,6 bilhões.

“De acordo com a Associa-

Dados revelam a expectativa de reservas para o período, em pesquisa 
realizada pelo SINHORES da Baixada Santista e Vale do Ribeira

ção Brasileira das Agências de 
Viagem, a Abav, 84% das via-
gens mais procuradas pelos tu-
ristas têm como destino praia, 
o que torna nossa região ainda 
mais atrativa. Outro fator que 
deve influenciar na escolha do 
roteiro é a chegada da prima-
vera com dias mais longos, al-
tas temperaturas e, se o tempo 
colaborar, muitos empreendi-
mentos devem chegar a ocupa-
ção máxima de 100%”, conside-
ra Heitor Gonzalez, presidente 
do SINHORES da Baixada San-
tista e Vale do Ribeira.

Mesmo com o fim das res-
trições de horário e capacida-
de de atendimento em todo 

estado de São Paulo, a rede ho-
teleira adota uma série de pro-
tocolos sanitários para man-
ter a segurança de hóspedes e 
funcionários durante esse pe-
ríodo de pandemia: uso obri-
gatório de máscara e dispo-
nibilização de álcool gel 70%; 

aferição de temperatura diária 
em hóspedes e colaboradores; 
desinfecção das malas ao en-
trar no hotel; proteção de acríli-
co nos balcões de atendimento 
da recepção, entrega de cha-
ves higienizadas aos hóspedes.  
(Diário do Litoral)

guiria os passos do prefeito 
do Rio de Janeiro, (PSD), que 
anunciou a folia do próximo 
ano sem restrições, Nunes dis-
se que poderá ir nessa linha se 
os números da Covid-19 conti-
nuarem em queda. “A tendên-
cia, hoje, é que tenha o Car-
naval. Muito provavelmente 
teremos Carnaval se conti-
nuar com os dados de hoje, 
com esse aumento da vacina-
ção, com essa queda do núme-
ro de óbitos”, disse o prefeito.

Nunes explicou ter criado 
um grupo com o intuito de 
analisar a viabilidade do Car-
naval em São Paulo, um dos 
maiores do país. “Instituímos 
um grupo de trabalho para tra-
tar sobre o assunto, inclusive 
com a participação da Vigilân-
cia Sanitária”.

O prefeito afirmou que tem 
conversado com a Liga das Es-
colas de Samba e com os res-
ponsáveis em organizar o Car-
naval de Rua para que tudo 
possa ser realizado dentro dos 
protocolos, mesmo com uma 
estimativa de público recorde. 
“Tendo o Carnaval de Rua, vai 
ser o maior Carnaval de Rua, 
a gente está estimando em 15 
milhões de pessoas”.

A própria Liga das Escolas 
anunciou em seu site, em 15 
de setembro, que os prepara-
tivos oficiais para o Carnaval 
de São Paulo, para 2022, come-
çaram após a publicação, no 
mesmo dia, no Diário Oficial 
do Município, sobre o tema. 
A matéria completa no site da 
Gazeta. (FP)

FESTA. Gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) estima que 15 milhões de pessoas irão às ruas no carnaval de 2022

Segundo o IPC 
Maps, até o fim de 
2021, os gastos de 
brasileiros com 
viagens devem 
superar em 12,7% 
o total de 2020, 
chegando a R$ 
60,6 bilhões

Vereadora de 
SP é destaque 
em lista de 
influentes

 A A vereadora de São Pau-
lo Erika Hilton (PSOL) re-
cebeu o prêmio Most In-
fluential People of African 
Descent (Mipad), apoiado 
pela ONU, que reconhece 
as pessoas negras mais in-
fluentes do mundo.

A parlamentar foi a úni-
ca brasileira agraciada na 
categoria “Política e Gover-
nança”. Ao seu lado estão 
outras 24 figuras públicas 
de países como Nigéria, Es-
tados Unidos, Gana, Austrá-
lia, México e Canadá.

“Ser a única política bra-
sileira entre as cem pessoas 
afrodescendentes mais in-
fluentes do mundo, repre-
sentando um país em que 
mais da metade da popu-
lação se identifica como 
negra é, ao mesmo tem-
po uma denúncia e uma 
responsabilidade gigan-
te”, afirma a vereadora à  
coluna.

“Nossa política ainda 
não tem a cara do nosso 
povo. Mas esse processo de 
enegrecimento da repre-
sentação política é inevitá-
vel e incontornável. Espero 
que muitas e muitos outros 
se postulem a esses espa-
ços, no futuro, para que se-
jamos regra, e não exceção”, 
segue.

A honraria também pre-
miou brasileiros como os 
atores Taís Araujo e Lazáro 
Ramos, o influenciador Ad 
Junior, o economista e ex-B-
BB Gil de Vigor e o fundador 
da ONG Gerando Falcões, 
Edu Lyra.

Aos 28 anos, Erika Hilton 
é a primeira mulher trans-
gênero a ocupar uma ca-
deira na Câmara Munici-
pal de São Paulo. Em 2020, 
ela foi a sexta mais votada 
da Casa, com 50.508 votos. 
Atualmente, a parlamentar 
preside a CPI da Violência 
Contra Pessoas Trans. (FP)

ERIKA HILTON

 A Os moradores de Ta-
boão da Serra com 60 anos 
ou mais que tomaram a se-
gunda dose ou dose única 
da vacina contra a Covid-19 
há pelo menos seis meses, 
poderão receber a dose de 
reforço a partir desta terça-
-feira, dia 5. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde antecipou a 
aplicação da dose adicional 
para este público que pode-
rá comparecer em uma das 
12 Unidades Básicas de Saú-
de ou no Parque das Hortên-
sias para receber o imuni-
zante de reforço. Os postos 
de atendimento funcionam 
de segunda a sexta-feira, ex-
ceto feriado e ponto faculta-
tivo, das 8h às 16h.

Para receber a dose de re-
forço, maiores de 60 anos 
deverão apresentar cartão de 
vacinação que comprova a 
aplicação da vacina em duas 

Taboão da Serra antecipa dose 
de reforço contra a Covid-19 

doses ou dose única há, no 
mínimo, seis meses, docu-
mento de identificação com 
foto e cartão do SUS.

O secretário de Saúde, 
José Alberto Tarifa, reforça 
que a vacinação é essencial 
para manter a Covid-19 sob 
controle. “Mais de 75% dos 

moradores de Taboão da Ser-
ra com mais de 12 anos já 
receberam ao menos uma 
dose da vacina contra a Co-
vid-19. O avanço da imuni-
zação está permitindo que 
a doença esteja controlada, 
com redução no número de 
casos graves e de óbitos”, dis-
se.

BALANÇO. 
Até a tarde desta segunda-
-feira (4) a Prefeitura de Ta-
boão da Serra já aplicou 
357.557 doses dos imunizan-
tes contra a Covid-19, sen-
do 214.796 moradores que 
receberam a primeira dose, 
134.047 que completaram o 
esquema vacinal com a se-
gunda, 1.056 pessoas que 
receberam o imunizante de 
reforço e 7.658 moradores 
vacinados em dose única. 
(GSP)

Os moradores 
com 60 anos 
ou mais que 
tomaram a 
segunda dose 
ou dose única 
da vacina contra 
a Covid-19 há, 
pelo menos, seis 
meses já podem 
procurar a dose 
de reforço

 A O motorista de um cami-
nhão com carga de carnes 
trafegava pelo Rodoanel Má-
rio Covas, na altura de São 
Bernardo do Campo, quan-
do dois assaltantes dentro 
de um carro abordaram o 
motorista com uma arma 
exigindo que parasse o ca-
minhão.

Além do motorista, no 
caminhão estavam sua es-
posa e filha. Os dois suspei-
tos realizaram o roubo da 
carga e a família foi leva-
da no carro que usaram na 
abordagem até a cidade de 
Carapicuíba, próximo ao ro-
doanel. A família teve seus 
documentos e dois celulares 
roubados. 

Um dos suspeitos foi des-
carregar a carga num lava-
-rápido.

A Polícia Militar recebeu 
a informação de que o carro 
que o suspeito estava faria 

Homem é preso após 
roubar carga de carne 

o descarregamento, porém 
ao chegar no local, o lava-rá-
pido estava fechado. O car-
ro foi localizado trafegando 
pela cidade, a polícia conse-
guiu abordar o carro há pou-
cos metros do lava-rápido.

Segundo a Polícia, o sus-
peito demonstrou nervosis-
mo ao ser abordado e con-
fessou que receberia R$2 mil 
pelo assalto, ele também es-
tava com a chave do lava-
-rápido.

A equipe encontrou di-
versas caixas de carne nos 
fundos do lava-rápido, to-
talizando seis mil tonela-
das, a carga era avaliada em  
R$151 mil.

O caminhão foi localiza-
do em Osasco, a localização 
foi informada pela empresa 
que realiza o rastreamento 
das cargas. Além do cami-
nhão, as cargas também pu-
deram ser recuperadas. (GSP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021
Processo n° 66/2021

Objeto: instituição de acolhimento institucional integral para menores em 
medida de proteção e em situação de risco pessoal/social. Sessão Pública do 
Chamamento Publico nº 01/2021:  08/11/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 
- Centro- Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 06/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021
Processo n° 94/2021

Objeto: Seleção de instituição de serviço de longa permanência para idosos acima 
de 60 anos. Sessão Pública do Chamamento Publico nº 03/2021:  10/11/2021 às 
9h, na Rua São João, n° 228 - Centro- Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 06/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 58/2021 – Processo nº 111/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de agua mineral dentro 

dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM 
e Agencia Nacional de Vigilância Sanitária –ANVISA, com marca, procedência 
e validade impressas no rotulo do produto, para atender as necessidades das 
Secretarias da PMA. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 58/2021:  25/10/2021 
às 9h, na Rua São João, n° 228- Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 06/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 004/2021. Processo Administrativo n.º 
123/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA ARS-455, LOCALIZADO NO 
BAIRRO MONTE LÍBANO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, EM CONFORMIDADE 
COM O TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS. Após analisar todas as da douta da Comissão 
Permanente de Licitação, acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pela proposta da 
licitante: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA sob o CNPJ 06.080.227/0001-70, 
perfazendo um valor total de R$ 1.381.046,82 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil e quarenta e seis reais 
e oitenta e dois centavos). E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual ADJUDICO e HOMOLOGO a 
presente licitação em favor da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba 
da Serra, 04 de outubro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

TERMO DE SUSPENSÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 175/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS 
ESSENCIAIS À ZELADORIA PÚBLICA E OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, COM QUANTITATIVOS MÁXIMOS E CONDIÇÕES 
MÍNIMAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTIDO NO ANEXO I. CONSIDERANDO 
O PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E A MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS, FICA SUSPENSO À ABERTURA DO CERTAME, NO QUAL SERIA REALIZADO 
NO DIA 07/10/2021 AS 09:00 HRS. COMUNIQUE-SE AOS INTERESSADOS E PUBLIQUE-
SE NA IMPRENSA OFICIAL E DEMAIS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES. ARAÇOIABA DA 
SERRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

“AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO” N°0010/2021, Objeto: Para celebrar 
TERMO DE COLABORAÇÃO para o atendimento de 100 (cem) crianças e 
adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos, em atividades de grupos e 
oficinas ligadas ao esporte, cultura e educação, fundamentado no Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, priorizando as famílias em 
situação de vulnerabilidade social, residentes na cidade de Embu Guaçu, 
cujas atividades deverão ser realizadas, via de regra, na modalidade pre-
sencial, respeitando, as disposições sanitárias quanto à covid -19. Em caso 
de impedimento devidamente fundamentado desta forma de atendimento, 
as atividades deverão se readequar na modalidade remota, atendendo a 
totalidade do que foi pactuado no objeto da parceria, conforme Cronograma 
de atividades a ser apresentado no Plano de Trabalho, que atendam aos 
requisitos do edital e seus anexos. Abertura dos envelopes: 09/11/2021. 
Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do 
endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br, Embu-Guaçu, 05 de outu-
bro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Pedras Portuguesa 
para reparos de praças, calçadas e pátios públicos, destinado à Secretaria de Obras e 
Habitação Popular, do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 21 de outubro 
de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/2021
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para serviços de vigilância e 
Segurança não armada para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preven-
tiva para os eventos organizados e/ou apoiados pela Secretaria de Cultura e Turismo do 
Município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 21 de outubro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/2021
OBJETO: Registro de preços para locação de caminhão Hidrojato, para futuras e eventu-
ais prestações de serviços de limpeza e desobstrução de Redes de Drenagens Pluviais, 
Caixas de Contenções, Bocas de Lobo e transporte de resíduos para atendimento de todo 
município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 21 de outubro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/2021
OBJETO: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de ferramentas, destina-
das para a Secretaria de Serviços Municipais do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE 
ABERTURA: 26 de outubro de 2021, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 05 de outubro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 278/2021 
PROCESSO n° 38.097/2021 - OC: 822400801002021OC00302
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 06 DE OUTUBRO 
DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22 DE OUTUBRO DE 2021 - HO-
RÁRIO: 09 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.
gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de 
Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@bo-
tucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRÉ GASPARINI SPADARO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 279/2021 
PROCESSO n° 38.098/2021 - OC: 822400801002021OC00305
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 06 DE OUTUBRO 
DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25 DE OUTUBRO DE 2021 - HO-
RÁRIO: 09 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.
gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de 
Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@bo-
tucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRÉ GASPARINI SPADARO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 561/2021, processo 
14.000/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de Dietas Industrializadas para atender 
ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
25/10/2021. ,às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021 Torna público que fará realizar licitação pública na modali-
dade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual contratação de empresa para fornecimento 
de cartões magnéticos com  chip para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel comum e óleo diesel  S10) 
para consumo da frota municipal de veículos, conforme especificações constantes no Edital. O certame será do tipo 
“Menor Preço Global”. O protocolo dos  envelopes deverá ser realizado, impreterivelmente, até às 09h00m (horário de 
Brasília/DF) do dia 20/10/2021, à Avenida Santa Cecília, nº. 596 – Centro – Álvaro de  Carvalho/SP – Cep: 17410-000. O 
Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico  www.alvarodecarvalho.sp.gov.br. Os 
interessados em participar deste certame poderão obter melhores informações pelo  e-mail licitacaoalvaro@gmail.com e/
ou pelo telefone (14) 3484-1119 de segunda a  sexta-feira das 12h00m às 18h00m. Álvaro de Carvalho/SP, 06 de Outubro 
de 2021.  Adilson de Oliveira Lopes – Prefeito Municipal.

COMUNICADO
Em virtude do feriado 

de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida),
informamos às agências e anunciantes

que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

09 a 13/10

O departamento comercial receberá
o material para publicação até o

dia 08/10 (sexta-feira) às 18 horas.

EDIÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - 
PROCESSO Nº 0017926-69.2021.8.26.0224 - O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo Morais, 
na forma da Lei, etc. - FAZ SABER a ABRAAO LUIS 
PEREIRA, CPF 262.377.168-58, que por este Juízo tramita 
a ação de Cumprimento de sentença, movida por SECID 
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, pague a 
quantia de R$ 5.007,90, sob pena de multa de 10% e 
honorários advocatícios de 10% (Art. 523 e parágrafos, do 
CPC). Fica ciente, ainda, que transcorrido o período 
indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 dias para, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresentar impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 0020/2021, DISPENSA 
N° 0004/2021 Contratada: TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI, CNPJ 
n°46.523.148/0001-01. Objeto: Contratação de transporte escolar para 
estudantes na rede pública Municipal e Estadual. Vigência: 04/10/2021 a 
01/01/2022. Embu Guaçu 05 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 
0019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021 Contratada: LE CARD 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, CNPJ n°19.207.352/0001-40. 
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de CAR-
TÃO ELETRÔNICO COM CHIP E / OU TARJA MAGNÉTICA, que será 
utilizado para pagamento de gêneros alimentícios em hipermercados, su-
permercados, mercados, mercearias, padarias, comércio de laticínios e/ou 
frios, açougues, peixarias, hortimercado, armazéns. Vigência: 20/09/2021 
a 19/09/2022. Embu Guaçu 05 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 065/21 – Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de netbooks e ativos de tecnologia, destinados a Secretaria de Edu-
cação, conforme descritivos constantes no Anexo I deste edital, do tipo MENOR 
VALOR TOTAL POR LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOS-
TAS INICIAIS: 09:00 horas do dia 06/10/21 até às 09:00 horas do dia 22/10/21. 
Abertura de Propostas Iniciais: 22/10/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra en-
contra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou 
www.campolimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações 
pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Admi-
nistração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal 
da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos.

VINÍCIUS PASSARIN NEVES
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
068/2021, objetivando a aquisição de licença de uso do software Civil 3D 2021, no dia 20 
de outubro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
05 de outubro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EDITAL Nº 144/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2.021.

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de gêneros alimentícios diversos, destinados 
aos vários setores que compõem a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Data da aber-
tura - 21/10/2021, às 08:00 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, 
ou e-mail: andreia.pregoeira@birigui.sp.gov.br 
/ licitações@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá 
ser lido naquela Seção e retirado gratuitamen-
te no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Ma-
ffeis Milani – Prefeito Municipal. Birigui - SP, 
05/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS n° CIAP-164/0036/2021
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° CIAP-164/0036/2021, Processo Nº CIAP-2021164126, do tipo MENOR PREÇO, 
contratação de empresa especializada para elaboração de serviços de engenharia para a interligação das instalações elétricas 
da Diretoria de logística (DTIC), Diretoria de Logística (DL) e Diretoria de Saúde (DS) junto ao sistema de geradores do Centro 
Administrativo “Cel PM Hélio Guaycuru de Carvalho” (CAdm), situado na Avenida Cruzeiro do Sul, 248 - Canindé - São Paulo/SP, 
sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento total de materiais e mão-de-obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W 
para gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 22 de outubro de 2021, às 09:00 horas, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os 
componentes da Seção de Finanças.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS 
DE FECHAMENTO COM VIDRO NOS REFEITÓRIOS E PÁTIOS DAS CRECHES MU-
NICIPAIS: PROFª. REGINA PAVANI TIRABASSI, PROFª. ILDECY ALVES DOS SANTOS, 

SÉRGIO CAMILO DACCACHE, MARIA SUELI TRETTEL PELISAN, LUCILA ZAPAROLLI VALENTE 
DE ALMEIDA, FELIPE PEREZ TONON E PROFª. ADELAIDE NATALINA CASTANHO CARNEIRO 
TEXEIRA, NA CIDADE DE ITU/SP.
A Secretaria Municipal de Educação informa a quem possa interessar que se encontra aberta a To-
mada de Preços nº 08/2021, para o objeto acima descrito. Os envelopes contendo a documentação e 
proposta comercial deverá ser entregue até o dia 22/10/2021, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 
do mesmo dia. O Edital completo está à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: 
www.itu.sp.gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá 
trazer o CD para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, ex-
clusivamente no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo 
Centro, Itu/SP. Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações 
por telefone. Itu, 05/10/2021 – Plínio Bernardi Júnior – Secretário Municipal de Educação.

Termo de Homologação de Processo Licitatório. Pregão Eletrônico No 046/2021. A Autoridade 
Competente da(o) Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, no 
uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar 
a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, 
resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 046/2021, cujo objeto trata da aquisição 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Aduelas Galerias de Concreto Armado, 
Tubos de Concreto Armado e Canaletas Calhas de Concreto para atender às necessidades em manutenções da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços do Município de Araçoiaba da Serra, de acordo com quantitativos 
máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Lote 1: PROARTE 
ARTEFATOS E PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA. CNPJ: 10.762.194/0001-16. Valor Global: 
1.775.000,00. Lote 2: Icocital Artefatos de Concreto Ltda. CNPJ: 50.309.137/0001-09. Valor Global: 
682.100,00. ARACOIABA DA SERRA, 5 de outubro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                     COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 422/2021
Prestação de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes.

Comunicamos que, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, 
houve alteração no item 15.d.5 do Termo de Referência do Edital, ficando com a 
seguinte redação:

Dados completos da licitante e do representante legal, com indicação do respon-
sável técnico com formação em Engenharia Agrônoma ou Engenharia Florestal 
devidamente registrado no CREA (Anexo V). 

Sendo assim, informamos que fica alterada a data de ABERTURA DAS PRO-
POSTAS para o dia 28/10/2021, às 08h, e a data de INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS para o dia 28/10/2021, às 09h.

ERRATA
Concorrência 03/2021

Prestação de serviço de publicidade para realização de atividades integradas 
que possibilite o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, 
a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e na 
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação.

No Termo de Referência, fica suprimido o item d. Data e horário para apresen-
tação de envelopes: Impreterivelmente até as 13:30 horas da data estabelecida 
para a sessão de abertura, considerando que os envelopes serão entregues as 
14h para a Comissão de Licitação.

Piracicaba, 05 de outubro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

COMUNICADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2021

Processo nº 78.760/2021
Assunto: Inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou 
marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, com o intuito de constituir sub-
comissão técnica para a contratação de Agência de Propaganda, nos termos da 
Lei Federal nº 12.232/2010.

Considerando que a Secretaria de Municipal de Governo / Comunicação Social 
do Município de Piracicaba promoverá licitação na modalidade "concorrência", 
do tipo "técnica e preço", objetivando a contratação de Agência de Propaganda 
para prestação de serviços de publicidade, a Comissão Permanente de Abertura 
e Julgamento de Licitações, instituída pelo Decreto Municipal nº 18.682/2021, faz 
saber que estão abertas às inscrições de profissionais formados em comunica-
ção, publicidade ou marketing, para integrar a subcomissão técnica, a qual será 
responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas.
Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, na 
Divisão de Compras, sito à Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, 1º andar, Cen-
tro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, nesta cidade, das 
08:30 às 16:30 horas, até o dia 07 de outubro de 2021, munidos dos documentos 
exigidos no presente Edital. 
A relação dos profissionais inscritos será publicada no Diário Oficial do Município 
do dia 08 de outubro de 2021, sendo que o sorteio será realizado em sessão 
pública na data de 21 de outubro de 2021, às 13h30, no endereço acima mencio-
nado – Sala de Licitações.

Piracicaba, 04 de outubro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Presidente da Comissão Permanente de 
Abertura e Julgamento de Licitações

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Ref. Processo nº 1097/2021 - TP nº 003/2021, contratação de empresa para construção de 
muros no terreno da secretaria de educação e cultura - SEC, com fornecimento de material 

e mão-de-obra. A licitação em referência tem como empresas HABILITADAS, as seguintes propo-
nentes: CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI – EPP; EMR CONSTRUTORA EIRELI – ME e ELIAS 
MARQUES DE MELO – ME. Caso não haja intenção, por parte das licitantes, de apresentar recurso 
perante a fase de habilitação, informamos que a abertura do “ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE 
PREÇO”, será realizada no dia 18 de outubro de 2021, ás 10h00min. 

C.Mota, 05/10/2021.
João César Pecoraro

Presidente da COMUL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE ITAPEVI
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Região Itapevi, licitação 
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE 
ESCOLAR – PARTICIPAÇÃO AMPLA, do tipo Menor Preço, Edi-
tal nº 03/2021. Oferta de Compra nº 080280000012021OC00012 
– Processo nº SEDUC-PRC-2021/09999. A realização da sessão 
será no dia 21/10/2021 às 09:30h, no site www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021 – Processo Licitatório: 161/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, conforme especificações constantes 
no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 05/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 28/10/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021 – Processo Licitatório: 162/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS E 
CRECHES MUNICIPAIS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. 
Data da Abertura: 05/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 04/11/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 05 de outubro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021.

PROCESSO Nº 187/2021 - EDITAL Nº 107/2021
OBJETO: Aquisição de aparelho de telefone, armário de aço, roupeiro, cadeira para 
alimentação, bebê conforto, cadeiras, caixa amplifi cada, mesas, conjunto refeitório, 
estante de aço, jogos de mesas, maquina de lavar, quadro branco e rádio para secretaria 
municipal da educação. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 21 de outubro 
de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões).   O Edital estará disponível no 
www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br 
ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento 
de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 
3987-9897 e 3987-9883. Serrana, 5 de outubro de 2021. 

Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru/SP. Contratada: Cia Paulista de For-
ça e Luz - CNPJ: 57.507.378/0001-01. Objeto: Despesa com Fornecimento de Energia 
Elétrica. Valor Total: R$ 500,00. Dotação Orçamentária: 06.01.00.10.304.1001.2031.33
90.39.00. Foro Cajuru/SP. Assinatura: 05.10.2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N º 34/2021
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Propaganda Volante 
Para Divulgação de Atos Institucionais da Prefeitura Municipal de Cajuru, Locação de 
Aparelhos de Som, Iluminação e Instalação de Equipamentos necessários pelo período 
de 12 (doze) meses. Á vista dos elementos informativos constantes do presente proces-
so, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e pro-
cessar o Pregão nº 34/2021, homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro 
de Preços supra. Cajuru/SP 05 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU-SP. 
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. CNPJ: 01.772.798/0002-33. 
OBJETO: MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR TOTAL - 10.059,00. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 10.303.1001.2034.3.3.90.32.00 FICHA 05. FORO 
CAJURU. ASSINATURA: 05/10/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU-SP. CONTRATADA: SOMA/
SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.. CNPJ: 05.847.630/0001-10. OBJETO: 
MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR TOTAL - R$ 5.580,00. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA - 10.303.1001.2034.3.3.90.32.00 FICHA 05. FORO CAJURU. 
ASSINATURA: 05/10/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Avisos de licitações:

Pregão Presencial nº 72/21 - P.A.38.337/21 Obj: R.P. para 
aquis. de tubos de concreto - Disputa dia 21/10/21 às 09:00 
horas.  

Pregão Eletrônico nº 33/21 - P.A. 34.655/21 Obj: R.P. para 
aquis. de ferro para construção civil - Disputa dia 21/10/21 
às 15:00 horas.

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
Depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442. 

Carapicuíba, 05 de outubro de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021
Processo n° 66/2021

Objeto: instituição de acolhimento institucional integral para menores em 
medida de proteção e em situação de risco pessoal/social. Sessão Pública do 
Chamamento Publico nº 01/2021:  08/11/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 
- Centro- Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 06/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021
Processo n° 94/2021

Objeto: Seleção de instituição de serviço de longa permanência para idosos acima 
de 60 anos. Sessão Pública do Chamamento Publico nº 03/2021:  10/11/2021 às 
9h, na Rua São João, n° 228 - Centro- Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 06/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 58/2021 – Processo nº 111/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de agua mineral dentro 

dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM 
e Agencia Nacional de Vigilância Sanitária –ANVISA, com marca, procedência 
e validade impressas no rotulo do produto, para atender as necessidades das 
Secretarias da PMA. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 58/2021:  25/10/2021 
às 9h, na Rua São João, n° 228- Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 06/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 004/2021. Processo Administrativo n.º 
123/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA ARS-455, LOCALIZADO NO 
BAIRRO MONTE LÍBANO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, EM CONFORMIDADE 
COM O TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS. Após analisar todas as da douta da Comissão 
Permanente de Licitação, acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pela proposta da 
licitante: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA sob o CNPJ 06.080.227/0001-70, 
perfazendo um valor total de R$ 1.381.046,82 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil e quarenta e seis reais 
e oitenta e dois centavos). E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual ADJUDICO e HOMOLOGO a 
presente licitação em favor da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba 
da Serra, 04 de outubro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

TERMO DE SUSPENSÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 175/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS 
ESSENCIAIS À ZELADORIA PÚBLICA E OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, COM QUANTITATIVOS MÁXIMOS E CONDIÇÕES 
MÍNIMAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTIDO NO ANEXO I. CONSIDERANDO 
O PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E A MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS, FICA SUSPENSO À ABERTURA DO CERTAME, NO QUAL SERIA REALIZADO 
NO DIA 07/10/2021 AS 09:00 HRS. COMUNIQUE-SE AOS INTERESSADOS E PUBLIQUE-
SE NA IMPRENSA OFICIAL E DEMAIS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES. ARAÇOIABA DA 
SERRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

“AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO” N°0010/2021, Objeto: Para celebrar 
TERMO DE COLABORAÇÃO para o atendimento de 100 (cem) crianças e 
adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos, em atividades de grupos e 
oficinas ligadas ao esporte, cultura e educação, fundamentado no Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, priorizando as famílias em 
situação de vulnerabilidade social, residentes na cidade de Embu Guaçu, 
cujas atividades deverão ser realizadas, via de regra, na modalidade pre-
sencial, respeitando, as disposições sanitárias quanto à covid -19. Em caso 
de impedimento devidamente fundamentado desta forma de atendimento, 
as atividades deverão se readequar na modalidade remota, atendendo a 
totalidade do que foi pactuado no objeto da parceria, conforme Cronograma 
de atividades a ser apresentado no Plano de Trabalho, que atendam aos 
requisitos do edital e seus anexos. Abertura dos envelopes: 09/11/2021. 
Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do 
endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br, Embu-Guaçu, 05 de outu-
bro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Pedras Portuguesa 
para reparos de praças, calçadas e pátios públicos, destinado à Secretaria de Obras e 
Habitação Popular, do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 21 de outubro 
de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/2021
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para serviços de vigilância e 
Segurança não armada para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preven-
tiva para os eventos organizados e/ou apoiados pela Secretaria de Cultura e Turismo do 
Município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 21 de outubro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/2021
OBJETO: Registro de preços para locação de caminhão Hidrojato, para futuras e eventu-
ais prestações de serviços de limpeza e desobstrução de Redes de Drenagens Pluviais, 
Caixas de Contenções, Bocas de Lobo e transporte de resíduos para atendimento de todo 
município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 21 de outubro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/2021
OBJETO: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de ferramentas, destina-
das para a Secretaria de Serviços Municipais do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE 
ABERTURA: 26 de outubro de 2021, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 05 de outubro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 278/2021 
PROCESSO n° 38.097/2021 - OC: 822400801002021OC00302
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 06 DE OUTUBRO 
DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22 DE OUTUBRO DE 2021 - HO-
RÁRIO: 09 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.
gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de 
Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@bo-
tucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRÉ GASPARINI SPADARO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 279/2021 
PROCESSO n° 38.098/2021 - OC: 822400801002021OC00305
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 06 DE OUTUBRO 
DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25 DE OUTUBRO DE 2021 - HO-
RÁRIO: 09 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.
gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de 
Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@bo-
tucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRÉ GASPARINI SPADARO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 561/2021, processo 
14.000/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de Dietas Industrializadas para atender 
ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
25/10/2021. ,às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021 Torna público que fará realizar licitação pública na modali-
dade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual contratação de empresa para fornecimento 
de cartões magnéticos com  chip para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel comum e óleo diesel  S10) 
para consumo da frota municipal de veículos, conforme especificações constantes no Edital. O certame será do tipo 
“Menor Preço Global”. O protocolo dos  envelopes deverá ser realizado, impreterivelmente, até às 09h00m (horário de 
Brasília/DF) do dia 20/10/2021, à Avenida Santa Cecília, nº. 596 – Centro – Álvaro de  Carvalho/SP – Cep: 17410-000. O 
Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico  www.alvarodecarvalho.sp.gov.br. Os 
interessados em participar deste certame poderão obter melhores informações pelo  e-mail licitacaoalvaro@gmail.com e/
ou pelo telefone (14) 3484-1119 de segunda a  sexta-feira das 12h00m às 18h00m. Álvaro de Carvalho/SP, 06 de Outubro 
de 2021.  Adilson de Oliveira Lopes – Prefeito Municipal.

COMUNICADO
Em virtude do feriado 

de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida),
informamos às agências e anunciantes

que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

09 a 13/10

O departamento comercial receberá
o material para publicação até o

dia 08/10 (sexta-feira) às 18 horas.

EDIÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - 
PROCESSO Nº 0017926-69.2021.8.26.0224 - O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo Morais, 
na forma da Lei, etc. - FAZ SABER a ABRAAO LUIS 
PEREIRA, CPF 262.377.168-58, que por este Juízo tramita 
a ação de Cumprimento de sentença, movida por SECID 
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, pague a 
quantia de R$ 5.007,90, sob pena de multa de 10% e 
honorários advocatícios de 10% (Art. 523 e parágrafos, do 
CPC). Fica ciente, ainda, que transcorrido o período 
indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 dias para, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresentar impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 0020/2021, DISPENSA 
N° 0004/2021 Contratada: TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI, CNPJ 
n°46.523.148/0001-01. Objeto: Contratação de transporte escolar para 
estudantes na rede pública Municipal e Estadual. Vigência: 04/10/2021 a 
01/01/2022. Embu Guaçu 05 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 
0019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021 Contratada: LE CARD 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, CNPJ n°19.207.352/0001-40. 
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de CAR-
TÃO ELETRÔNICO COM CHIP E / OU TARJA MAGNÉTICA, que será 
utilizado para pagamento de gêneros alimentícios em hipermercados, su-
permercados, mercados, mercearias, padarias, comércio de laticínios e/ou 
frios, açougues, peixarias, hortimercado, armazéns. Vigência: 20/09/2021 
a 19/09/2022. Embu Guaçu 05 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 065/21 – Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de netbooks e ativos de tecnologia, destinados a Secretaria de Edu-
cação, conforme descritivos constantes no Anexo I deste edital, do tipo MENOR 
VALOR TOTAL POR LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOS-
TAS INICIAIS: 09:00 horas do dia 06/10/21 até às 09:00 horas do dia 22/10/21. 
Abertura de Propostas Iniciais: 22/10/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra en-
contra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou 
www.campolimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações 
pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Admi-
nistração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal 
da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos.

VINÍCIUS PASSARIN NEVES
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
068/2021, objetivando a aquisição de licença de uso do software Civil 3D 2021, no dia 20 
de outubro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
05 de outubro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EDITAL Nº 144/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2.021.

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de gêneros alimentícios diversos, destinados 
aos vários setores que compõem a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Data da aber-
tura - 21/10/2021, às 08:00 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, 
ou e-mail: andreia.pregoeira@birigui.sp.gov.br 
/ licitações@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá 
ser lido naquela Seção e retirado gratuitamen-
te no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Ma-
ffeis Milani – Prefeito Municipal. Birigui - SP, 
05/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS n° CIAP-164/0036/2021
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° CIAP-164/0036/2021, Processo Nº CIAP-2021164126, do tipo MENOR PREÇO, 
contratação de empresa especializada para elaboração de serviços de engenharia para a interligação das instalações elétricas 
da Diretoria de logística (DTIC), Diretoria de Logística (DL) e Diretoria de Saúde (DS) junto ao sistema de geradores do Centro 
Administrativo “Cel PM Hélio Guaycuru de Carvalho” (CAdm), situado na Avenida Cruzeiro do Sul, 248 - Canindé - São Paulo/SP, 
sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento total de materiais e mão-de-obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W 
para gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 22 de outubro de 2021, às 09:00 horas, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os 
componentes da Seção de Finanças.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS 
DE FECHAMENTO COM VIDRO NOS REFEITÓRIOS E PÁTIOS DAS CRECHES MU-
NICIPAIS: PROFª. REGINA PAVANI TIRABASSI, PROFª. ILDECY ALVES DOS SANTOS, 

SÉRGIO CAMILO DACCACHE, MARIA SUELI TRETTEL PELISAN, LUCILA ZAPAROLLI VALENTE 
DE ALMEIDA, FELIPE PEREZ TONON E PROFª. ADELAIDE NATALINA CASTANHO CARNEIRO 
TEXEIRA, NA CIDADE DE ITU/SP.
A Secretaria Municipal de Educação informa a quem possa interessar que se encontra aberta a To-
mada de Preços nº 08/2021, para o objeto acima descrito. Os envelopes contendo a documentação e 
proposta comercial deverá ser entregue até o dia 22/10/2021, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 
do mesmo dia. O Edital completo está à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: 
www.itu.sp.gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá 
trazer o CD para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, ex-
clusivamente no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo 
Centro, Itu/SP. Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações 
por telefone. Itu, 05/10/2021 – Plínio Bernardi Júnior – Secretário Municipal de Educação.

Termo de Homologação de Processo Licitatório. Pregão Eletrônico No 046/2021. A Autoridade 
Competente da(o) Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, no 
uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar 
a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, 
resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 046/2021, cujo objeto trata da aquisição 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Aduelas Galerias de Concreto Armado, 
Tubos de Concreto Armado e Canaletas Calhas de Concreto para atender às necessidades em manutenções da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços do Município de Araçoiaba da Serra, de acordo com quantitativos 
máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Lote 1: PROARTE 
ARTEFATOS E PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA. CNPJ: 10.762.194/0001-16. Valor Global: 
1.775.000,00. Lote 2: Icocital Artefatos de Concreto Ltda. CNPJ: 50.309.137/0001-09. Valor Global: 
682.100,00. ARACOIABA DA SERRA, 5 de outubro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                     COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 422/2021
Prestação de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes.

Comunicamos que, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, 
houve alteração no item 15.d.5 do Termo de Referência do Edital, ficando com a 
seguinte redação:

Dados completos da licitante e do representante legal, com indicação do respon-
sável técnico com formação em Engenharia Agrônoma ou Engenharia Florestal 
devidamente registrado no CREA (Anexo V). 

Sendo assim, informamos que fica alterada a data de ABERTURA DAS PRO-
POSTAS para o dia 28/10/2021, às 08h, e a data de INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS para o dia 28/10/2021, às 09h.

ERRATA
Concorrência 03/2021

Prestação de serviço de publicidade para realização de atividades integradas 
que possibilite o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, 
a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e na 
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação.

No Termo de Referência, fica suprimido o item d. Data e horário para apresen-
tação de envelopes: Impreterivelmente até as 13:30 horas da data estabelecida 
para a sessão de abertura, considerando que os envelopes serão entregues as 
14h para a Comissão de Licitação.

Piracicaba, 05 de outubro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

COMUNICADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2021

Processo nº 78.760/2021
Assunto: Inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou 
marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, com o intuito de constituir sub-
comissão técnica para a contratação de Agência de Propaganda, nos termos da 
Lei Federal nº 12.232/2010.

Considerando que a Secretaria de Municipal de Governo / Comunicação Social 
do Município de Piracicaba promoverá licitação na modalidade "concorrência", 
do tipo "técnica e preço", objetivando a contratação de Agência de Propaganda 
para prestação de serviços de publicidade, a Comissão Permanente de Abertura 
e Julgamento de Licitações, instituída pelo Decreto Municipal nº 18.682/2021, faz 
saber que estão abertas às inscrições de profissionais formados em comunica-
ção, publicidade ou marketing, para integrar a subcomissão técnica, a qual será 
responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas.
Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, na 
Divisão de Compras, sito à Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, 1º andar, Cen-
tro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, nesta cidade, das 
08:30 às 16:30 horas, até o dia 07 de outubro de 2021, munidos dos documentos 
exigidos no presente Edital. 
A relação dos profissionais inscritos será publicada no Diário Oficial do Município 
do dia 08 de outubro de 2021, sendo que o sorteio será realizado em sessão 
pública na data de 21 de outubro de 2021, às 13h30, no endereço acima mencio-
nado – Sala de Licitações.

Piracicaba, 04 de outubro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Presidente da Comissão Permanente de 
Abertura e Julgamento de Licitações

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Ref. Processo nº 1097/2021 - TP nº 003/2021, contratação de empresa para construção de 
muros no terreno da secretaria de educação e cultura - SEC, com fornecimento de material 

e mão-de-obra. A licitação em referência tem como empresas HABILITADAS, as seguintes propo-
nentes: CONSTRUTORA AQUARIUS EIRELI – EPP; EMR CONSTRUTORA EIRELI – ME e ELIAS 
MARQUES DE MELO – ME. Caso não haja intenção, por parte das licitantes, de apresentar recurso 
perante a fase de habilitação, informamos que a abertura do “ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE 
PREÇO”, será realizada no dia 18 de outubro de 2021, ás 10h00min. 

C.Mota, 05/10/2021.
João César Pecoraro

Presidente da COMUL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE ITAPEVI
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Região Itapevi, licitação 
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE 
ESCOLAR – PARTICIPAÇÃO AMPLA, do tipo Menor Preço, Edi-
tal nº 03/2021. Oferta de Compra nº 080280000012021OC00012 
– Processo nº SEDUC-PRC-2021/09999. A realização da sessão 
será no dia 21/10/2021 às 09:30h, no site www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021 – Processo Licitatório: 161/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, conforme especificações constantes 
no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 05/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 28/10/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021 – Processo Licitatório: 162/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS E 
CRECHES MUNICIPAIS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. 
Data da Abertura: 05/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 04/11/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 05 de outubro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021.

PROCESSO Nº 187/2021 - EDITAL Nº 107/2021
OBJETO: Aquisição de aparelho de telefone, armário de aço, roupeiro, cadeira para 
alimentação, bebê conforto, cadeiras, caixa amplifi cada, mesas, conjunto refeitório, 
estante de aço, jogos de mesas, maquina de lavar, quadro branco e rádio para secretaria 
municipal da educação. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 21 de outubro 
de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões).   O Edital estará disponível no 
www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br 
ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento 
de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 
3987-9897 e 3987-9883. Serrana, 5 de outubro de 2021. 

Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru/SP. Contratada: Cia Paulista de For-
ça e Luz - CNPJ: 57.507.378/0001-01. Objeto: Despesa com Fornecimento de Energia 
Elétrica. Valor Total: R$ 500,00. Dotação Orçamentária: 06.01.00.10.304.1001.2031.33
90.39.00. Foro Cajuru/SP. Assinatura: 05.10.2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N º 34/2021
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Propaganda Volante 
Para Divulgação de Atos Institucionais da Prefeitura Municipal de Cajuru, Locação de 
Aparelhos de Som, Iluminação e Instalação de Equipamentos necessários pelo período 
de 12 (doze) meses. Á vista dos elementos informativos constantes do presente proces-
so, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e pro-
cessar o Pregão nº 34/2021, homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro 
de Preços supra. Cajuru/SP 05 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU-SP. 
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. CNPJ: 01.772.798/0002-33. 
OBJETO: MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR TOTAL - 10.059,00. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 10.303.1001.2034.3.3.90.32.00 FICHA 05. FORO 
CAJURU. ASSINATURA: 05/10/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU-SP. CONTRATADA: SOMA/
SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.. CNPJ: 05.847.630/0001-10. OBJETO: 
MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR TOTAL - R$ 5.580,00. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA - 10.303.1001.2034.3.3.90.32.00 FICHA 05. FORO CAJURU. 
ASSINATURA: 05/10/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Avisos de licitações:

Pregão Presencial nº 72/21 - P.A.38.337/21 Obj: R.P. para 
aquis. de tubos de concreto - Disputa dia 21/10/21 às 09:00 
horas.  

Pregão Eletrônico nº 33/21 - P.A. 34.655/21 Obj: R.P. para 
aquis. de ferro para construção civil - Disputa dia 21/10/21 
às 15:00 horas.

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
Depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442. 

Carapicuíba, 05 de outubro de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

A5gazetasp.com.br
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 A São Paulo e Rio de Janei-
ro já estudam desobrigar o 
uso de máscara nas cidades 
ainda neste ano. Com a que-
da de internações e óbitos de 
Covid-19 e avanço da vacina-
ção, as autoridades sanitárias 
avaliam que já seria possível 
descartar a necessidade da 
proteção ao menos em áreas 
externas.

O prefeito Eduardo Paes 
(PSD) disse nesta segunda 
(4) que a liberação do uso da 
máscara já pode começar em 
15 de outubro. São Paulo ain-
da não definiu a data da fle-
xibilização, mas a Folha apu-
rou que a nova regra já pode 
começar a valer já na segunda 
metade de deste mês.

Paes compartilhou em 
suas redes sociais documen-
to que estabelece o mínimo 
de 65% da população com es-
quema vacinal completo para 
o fim da obrigatoriedade do 
uso de máscaras. Segundo 
dados da Prefeitura, 72% dos 
adultos já estão com o esque-
ma vacinal completo. Uso de máscara deve se tornar opcional ainda este ano em São Paulo e Rio de Janeiro
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São Paulo e Rio avaliam tornar 
o uso de máscara opcional 

PANDEMIA DA COVID-19. Autoridades sanitárias apontam para um caminho mais flexível ainda neste ano 

Já São Paulo deve espe-
rar a vacinação em duas do-
ses ou dose única da popula-
ção adulta chegue próximo 
aos 90%. Segundo boletim 
da prefeitura, até esta segun-
da (4), esse índice estava em 
81,75%. Entre os adolescentes, 
97,5% já haviam completado 
o primeiro ciclo da vacinação.

O documento divulga-
do por Paes também aponta 
para uma maior flexibiliza-
ção em novembro, exigindo 
máscaras apenas em ambien-
te hospitalar e no transporte 
público, caso 75% da popula-
ção esteja com esquema vaci-
nal completo. A ideia também 
é permitir a livre circulação 
das pessoas, sem distancia-
mento ou limite de lotação.

Em São Paulo, por exem-
plo, o que tem motivado a 
flexibilização é a redução de 
óbitos. A média móvel dos 
últimos sete dias tem ficado 
na casa de duas mortes diá-
rias. Além disso, as interna-
ções têm caído de maneira 
consistente desde julho. (FP)

Mario Frias 
lança edital 
para Lei 
Rouanet

 A A Secretaria da Cultura pu-
blicou em seu site, na segun-
da-feira (4), o edital que se-
lecionará os integrantes da 
Cnic (Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura), a comis-
são é responsável por sanar 
dúvidas e aprovar verbas pra 
projetos que utilizam a Lei 
Rouanet.

Paralisada desde abril des-
te ano, quando o mandato 
dos seus antigos integrantes 
chegou ao fim, a Cnic não teve 
seu quadro de representantes 
renovado até hoje, uma vez 
que a secretaria não havia lan-
çado novo edital de seleção.

O link para o edital não 
tinha nenhum destaque na 
home do site da Secretaria Es-
pecial da Cultura até a publi-
cação desta reportagem.

Com isso, importantes 
decisões acerca de projetos 
da Rouanet ficam centrali-
zadas nas mãos do PM An-
dré Porciuncula, secretário de 
Fomento da pasta de Mario 
Frias.

Logo, a Cnic só deve voltar 
a funcionar de fato em 2022.

A publicação do edital 
veio acompanhada de uma 
portaria que confirma a va-
lidade das decisões tomadas 
por Porciuncula referentes à 
Cnic de novembro de 2019 
até hoje.

A Cnic é um dos principais 
mecanismos para garantir a 
transparência da maior lei 
de fomento às artes do país, 
que distribuiu R$ 1,4 bilhão 
no ano passado. A comissão 
funciona como uma consul-
toria especializada oferecida 
de graça para o governo, já 
que os conselheiros, mem-
bros da sociedade civil com 
décadas de atuação em suas 
áreas da cultura, não são  
remunerados.

A lentidão na Lei Rouanet 
atingiu pico no governo Bol-
sonaro, mesmo com mais di-
nheiro. A morosidade pode ser 
dissecada em números. Entre 
janeiro e agosto, a secretaria 
analisou 45% menos propos-
tas em comparação a igual pe-
ríodo do ano passado. A que-
da mais acentuada ocorreu no 
último trimestre, quando 131 
análises foram realizadas, uma 
baixa de 78,5% ante o trimes-
tre anterior. Dessa forma, uma 
proposta leva em média cinco 
meses para aprovação. (FP)

NOVOS PROJETOS 

 A O relator da CPI da Co-
vid, senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL), apontou que 
a VTCLog obteve entre 2016 
e 2018 oito contratos com o 
Ministério da Saúde, que fo-
ram fechados sem processos 
de licitação. Eles totalizam  
R$ 335,3 milhões.

A pasta era comandada 
nesse período pelo atual líder 
do governo Bolsonaro na Câ-
mara, deputado Ricardo Bar-
ros (PP-PR).

Renan Calheiros então 
apontou que Barros ainda ex-
tinguiu a unidade do Minis-
tério da Saúde que seria res-
ponsável pelas questões de 

CPI aponta oito contratos entre 
VTClog e Ministério da Saúde

Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL) apontou que 
a VTCLog teve 8 contratos acordados com o Ministério da Saúde
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logística.
“Há ainda informação 

mais grave: Ricardo Barros ex-
tinguiu o cargo do Ministério 
da Saúde que fazia o trans-
porte, a logística e no seu lu-
gar contratou sem licitação 
a VTCLog. Por que contratos 
não puderam ser feitos me-
diante processo licitatório, 
que é a regra, a legislação?”,  
questionou.

O sócio da VTCLog Raimun-
do Nonato Brasil, que prestou 
depoimento nesta terça-feira 
(05), então argumentou que 
não poderia responder pelo 
governo, mas que se recorda 
que na ocasião o ministério 

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), 
apontou oito contratos que totalizam R$ 335 milhões

fez uma consultoria e estudos 
junto a empresas de logística 
para tomar a decisão.

O presidente da CPI, sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM), en-
tão anunciou que vai pedir ao 
Tribunal de Contas da União 
a justificativa dada na ocasião 
pelo então ministro Ricardo 
Barros para levar adiante o 
contrato sem licitação.

Em depoimento à CPI da 
Covid, o sócio da VTCLog Rai-
mundo Nonato Brasil negou 
que a empresa pagasse van-
tagens para o ex-diretor de lo-
gística do Ministério da Saúde 
Roberto Ferreira Dias.

Dias foi exonerado após re-

portagem da Folha de S.Paulo 
apresentar denúncia do poli-
cial Luiz Paulo Dominghetti, 
que afirmou ter recebido pedi-
do de propina do então diretor 
para avançar a negociação da 
vacina AstraZeneca.

O ex-diretor também é 

apontado como participante 
de um esquema, com a VT-
CLog, para fraudar contratos.

O relator Renan Calhei-
ros rebateu a informações, e 
lembrou que a CPI tem ima-
gens do motoboy na agência  
bancária. (FP)

 A A China promoveu na se-
gunda-feira (4) a maior in-
cursão aérea de sua história 
conta as defesas de Taiwan, 
escalando a pressão militar 
sobre a ilha autônoma que a 
ditadura comunista conside-
ra uma área rebelde.

Foram 52 aviões: 34 caças 
J-16, 12 bombardeiros estra-
tégicos H-6 e 2 caças Su-30. 
Antes disso, a maior ação do 
gênero havia ocorrido em ju-
nho, quando 28 jatos foram 
lançados contra a ilha.

Mais significativo ainda, 
a ação culmina uma onda 
diária de incursões, algo iné-
dito. Desde sexta, foram 145 
aviões rondando a chamada 
Adiz (Zona de Identificação 
de Defesa Aérea, na sigla in-
glesa) taiwanesa, obrigando 
a decolagem de caças e o ras-
treio por sistemas de mísseis.

Até o começo de setem-

China faz uma super incursão de 
aviões militares contra Taiwan

bro, havia ocorrido 450 in-
cursões neste ano, o que 
demonstra a escala do mo-
vimento.

Alguns motivos concor-
rem para tal atividade. Pon-
tualmente, analistas dizem 
que Pequim mandou seu re-
cado em celebração ao 72º 
aniversário de fundação da 
República Popular da China, 
comemorado na sexta (1º).

O governo de Xi Jinping 
reitera que quer reabsorver 
a ilha, governada por opo-
sitores dos comunistas der-
rotados em 1949 e hoje uma 
democracia, à gestão conti-
nental de forma pacífica. Mas 
diz que não descarta o uso 
da força.

A questão é que os Esta-
dos Unidos, embora reco-
nheçam a reivindicação chi-
nesa sobre Taiwan, têm um 
acordo de provimento de ar-
mamentos e ajuda à ilha.

Com o acirramento da 
Guerra Fria 2.0 entre Washin-
gton e Pequim, a dúvida é se 
os chineses arriscariam uma 
ação que poderia colocá-los 
frente a frente com os ame-
ricanos.

Mas há, também, vários 
questionamentos sobre as 
chances de sucesso militar  
chinês. (FP)

Antes disso, a 
maior ação do 
gênero havia 
ocorrido em 
junho, quando 
28 jatos foram 
lançados contra a 
ilha

 A A Rússia anunciou nesta 
segunda (4) que lançou com 
sucesso pela primeira vez um 
míssil hipersônico de um sub-
marino, ampliando as possi-
bilidades de uso deste tipo de  
armamento.

O 3M22 Tsirkon (Zircão) foi 
lançado do submarino nuclear 
Severodvinsk no mar de Ba-
rents, no Ártico. Um vídeo di-
vulgado pelo Ministério da De-
fesa em Moscou mostrou o 
míssil sendo disparado, à noi-
te, e segundo o órgão um alvo 
não especificado foi destruído.

O Tsirkon é uma das “ar-
mas invencíveis”, aspas natu-
ralmente compulsórias, anun-
ciadas em 2018 pelo presidente 
Vladimir Putin. Diferentemen-
te de dois outros modelos hi-
persônicos, o Kinjal e o Avan-
gard, ele teoricamente não 
foi feito para carregar armas  
nucleares.

Armamento: Rússia faz teste 
inédito com míssil hipersônico

Sua função básica é servir 
de arma antinavio. Ele é um 
míssil de cruzeiro compos-
to por dois estágios, um com 
combustível sólido que o co-
loca em uma altitude de até 
28 km, quando é acionado um 
motor alimentado com prope-
lente líquido conhecido como 
scramjet, que o impulsiona até 
a Mach 9 (11 mil km/h).

Não há muitos detalhes so-
bre sua carga bélica ou se as 
alegações de que ele é mano-
brável durante o voo são pre-
cisas, evitando defesas, mas de 
forma geral especialistas con-
cordam que o armamento está 
em fase avançada. O Kinjal (Pu-
nhal) e o Avangard (Vanguar-
da) já estão em uso limitado 
pela Rússia.

O Tsirkon começou a ser 
testado em 2012, com lan-
çamentos de protótipos de 
aviões e bases terrestres. Desde 
o começo de 2020, ele passou a 
ser usado na fragata Almirante 
Gorchkov, que já o lançou cin-
co vezes desde então.

O uso submarino torna a 
arma ainda mais imprevisível, 
dada a furtividade de sua pla-
taforma de lançamento, po-
dendo atingir alvos entre esti-
mados 250 km e 1.000 km. Ele  
terá uma versão terrestre. (FP)

 O Tsirkon é 
uma das “armas 
invencíveis” 
anunciadas 
em 2018 pelo 
presidente 
Vladimir Putin
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0069431-88.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE 
AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Set 
C o n s t r u ç õ e s  e  E m p r e e n d i m e n t o s  L t d a , 
01.086.361/0001-65, que lhe foi proposta um Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de 
Banco Indusval S.a, a fim de inclui-la no polo passivo da 
execução  de  t í t u lo  ex t ra jud i c ia l  n º  0833091-
21.1995.8.26.0100. Encontrando-se a ré em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1138494-57.2016.8.26.0100  A MM. Juíza de Direito da 
6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a CYRO ALVES CARDOSO e ao ESPÓLIO DE 
EMILIO BARRIONUEVO, representado pelos espólios de 
Emilio Barrionuevo Júnior, Waldemar Barrionuevo e 
Herminio Barrionuevo, e eventuais herdeiros, que 
Rodrigo Trad Mascarenhas ajuizou, contra eles e também 
em face de Irene da Costa Matioli, Clara Gubbay Ades, 
Imobiliária e Incorporadora Thau S/A, Julieta Trad, 
Edouard Trad e a Espólio de Ayrton Matioli, Ação de 
Adjudicação Compulsória, em que objetiva a aquisição 
da propriedade do imóvel descrito a seguir, nos termos 
aduzidos na inicial: Apartamento nº. 105, no 9º andar ou 10º 
pavimento do Edifício Harold, sito à Avenida Epitácio 
Pessoa, nº. 162, no Subdistrito da Consolação, com área 
total de 44,36m², ao que representa a quota parte 
correspondente a 1,22% do terreno em seu todo, nesta 
Comarca de São Paulo, cadastrado na Prefeitura Municipal 
de São Paulo sob o nº. 007.083.0143-6, registrado perante 
o 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, com a 
matrícula nº. 88.857. Estando os correqueridos em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias 
úteis, após o prazo supra, CONTESTEM a ação, sob pena 
de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela 
autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123327-63.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SIMONE CEMBRERO DOS REIS, RG n° 18.661197-3, CPF/MF sob o n° 126.080.348-10, , que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Associação Santa Marcelina, alegando em síntese: a autora é credora de R$ 3.019,17 (três mil e 
dezenove reais e dezessete Centavos) referentes a serviços de edução de pro-graduação prestados por ela à ré. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1050355-66.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manoel Negro Vidal, Pilar Garcia Vidal, Celso Freitas Lemos de Andrade, Eliza Aparecida Negro de Andrade, 
Joao Batista Damas, Maria Josefa Negro Damas, Modesto Gomez Afonso, Victoria Fernandez y Fernandez, Francisco Gomes 
Fernandez, Sueli Aparecida da Silva Fernandez, Antonio Fernandez Gomez, Manoel Barbosa da Silva, Dirce Farias da Silva, Marcolino 
Rodrigues dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Wilson Soares, Odair Manzano, Cláudia Regina Vicentini Soares e Margarida Masetto Manzano ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na a Rua São João do Paraiso, 372, Bairro Jardim Imperador, CEP:03934-000, São 
Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2021. 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE BENEDITA AURORA 
MIRANDA, REQUERIDO POR REGINA SUELI MIRANDA - PROCESSO Nº1070786-82.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/05/2021, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de BENEDITA AURORA MIRANDA, CPF 035.985.638-17, por ser portadora de quadro demencial 
decorrente de Mal de Alzheimer (CID G30), declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos negociais da vida civil, 
tendo sido nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. REGINA SUELI MIRANDA, CPF 041.644.688-40. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1009424-20.2019.8.26.0152. O MMº Juíz de Direito da 3ª Vara Civel do Foro 
de Cotia/SP, Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SIDNEI GOMES ALVES DE FREITAS, RG. 
256821902 e CPF. 161.034.958-06, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por parte de M Isaac Pires Emp Imob S/c Ltda, 
alegando a existência de título executivo extrajudicial para cobrança de R$15.113,37 (Agosto/2019), referente ao Contrato de Compra e 
Venda firmado entre as partes, no qual o réu deixou de pagar as parcelas vencidas entre 15/10/18 e 15/08/19, relativas ao Lote nº 7 - 
Quadra “E” do Loteamento Reserva dos Pires, Cidade de Cotia/SP, conforme documentos anexados nos autos. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, pague a 
dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. Em caso de pagamento 
integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade ou querendo, ofereça Embargos à Execução, 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 
26 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037701-92.2017.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CINTYA APARECIDA DE LIMA SANTOS, RG. 47.325.059-
7 e CPF. 398.184.258-80, com endereço à Rua dos Cabeleireiros, 72, Jardim Guaracy, Guarulhos/SP, que lhe foi proposta ação Monitória 
por parte de Associação Educacional Presidente Kennedy, alegando inadimplemento por parte da requerida, deixando de recolher junto a 
Contratada, valores referentes às mensalidades dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. Estando a ré 
em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 28 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1034571-50.2018.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dra. Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, Faz Saber a MONICA ALMEIDA DA SILVA, CPF 
268.337.588-32, e MONICA ALMEIDA DA SILVA - ME, CNPJ 13.134.225/0001-82, que lhes foi proposta Ação de Execução de Título 
Extrajudicial por LÉO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA., objetivando a satisfação do débito no valor R$ 86.353,35, tendo 
por objeto o Instrumento Particular de Confissão de Dívidas firmado que restou inadimplido. Estando as executadas em lugar ignorado, foi 
determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias a fluir do prazo de 20 dias do 
presente edital pague a quantia atualizada, acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 10%, que serão reduzidos pela metade no 
pronto pagamento, ou para que no prazo de 15 dias decorrido o prazo do presente edital oponha Embargos, ou ainda em igual prazo 
alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% do valor executado, poderá ser requerido o parcelamento do 
restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês, sendo que decorridos os prazos acima 
no silêncio ser-lhes á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.. Cidade de São 
Paulo, 10 de Setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1029735-10.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ BATISTA DA SILVA FILHO, CPF. 
504.439.764-49, sito à Rua Aracaju, 88A, Rochdale - SP, que lhe foi proposta ação Monitória por Progresso Educacional Ltda, para 
cobrança de R$ 2.128,26 (Agosto/2019), onde o réu emitiu a favor do Autor, o cheque nº AA-001285 para pagamento de mensalidades 
escolares em atraso, onde o mesmo foi devolvido por insuficiência de fundos, conforme consta nos documentos descritos e anexados nos 
autos. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que em 
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes 
a 5% do valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, afixado e publicado. Cidade de Guarulhos, 10 de setembro de 2021. 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002830-77.2018.8.26.0005. 
JUSTIÇA GRATUITA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SIMONE RIBEIRO DE PROENÇA OLIVEIRA, Brasileira, Corretora de Imóveis, 
RG 326479313, CPF 311.153.328-05, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Luciano Alencar de Oliveira e outro, alegando em síntese: que ação trata da 
compra e venda de um terreno, o qual foi lavrado escritura publica, pelo Tabelião, sem a 
observância da certidão de registro de imóvel culminando em sérios danos ao consumidor, ora autor. 
Desta feita, infere-se que tanto os vendedores, como o serviço notarial, o qual prestou serviços para 
os Autores tem a responsabilidade legal de prova sobre o tema, nos termos do art. 14, § 3º, do 
Código de Defesa do Consumidor. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2021. 

36ª Vara Cível da Comarca da Capital/ SP. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo digital n° 
1052642-65.2016.8.26.0100. A Dra.  Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível 
da Comarca da Capital/SP, Faz Saber a Marta Morato Motta (CPF: 033.091.781-10), na 
qualidade de representante e herdeira/sucessora de Neide de Fátima Morato Mota que 
Condomínio Paulicéia e São Carlos do Pinhal lhe ajuizou Ação de Execução a si e também em 
face de Manoel Francisco de Vasconcelos Motta (já citado) da quantia de R$ 41.728,79 (03/2019), 
representada pelo débito condominial da unidade 305 do Bloco P do Condomínio-Autor. Estando a 
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
pague o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Caso a 
executada efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão 
reduzidos pela metade, OU em 15 dias, embargue OU reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescidas de custas, honorários de 
advogado, a executada poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em 
até 6 parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a 
penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido 
que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente, afixado 
e publicado. SP, 20/09/21. 
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AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 190/2021
Processo Administrativo nº 108706/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de carnes (bovina, frango e peixe), conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 234.975,70 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco 
reais e setenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de outubro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de outubro de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 333/2021

Processo Administrativo nº 129251/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de saco plástico e luva descartável, 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 148.586,00 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis 
reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 21 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de outubro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 336/2021

Processo Administrativo nº 129586/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 4.564.186,35 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, cento 
e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de outubro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de outubro de 2021 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de outubro de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

ERRATA
Pregão Eletrônico n° 303/2021
Processo Administrativo n° 126057/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de 
portaria e copeiragem, conforme edital e seus anexos.
Em virtude de lapso na elaboração do Edital em epígrafe, é necessário constar a seguinte 
errata:
• Onde se lê:
“12.10.2. Para o Lote 2: Comprovação de possuir em nome da empresa licitante, atestado 
comprobatório da Execução de Serviços com características e quantidades compatíveis ao 
objeto da presente licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
que comprove a execução dos serviços de maior relevância técnica ou valores significativos 
(de acordo com a Súmula 24 – TCE-SP), a saber:”
• Leia-se:
“12.10.2. Para o Lote 2: Comprovação de possuir em nome da empresa licitante, atestado 
comprobatório da Execução de Serviços com características e quantidades compatíveis ao 
objeto da presente licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, que comprove a execução dos serviços de maior relevância técnica 
ou valores significativos (de acordo com a Súmula 24 – TCE-SP), a saber:”
Fica mantido na íntegra o Edital do Pregão Eletrônico nº 303/2021, em tudo o mais que aqui 
não foi expressamente retificado, razão pela qual é ratificado.

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2021.
André Luís da Silva

Diretor do Departamento de Materiais e Licitações

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente o Pregão Presencial nº 033/2021, tipo menor 
preço global. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras prestações de serviços de confecção e 
impressão de Carnês de IPTU e Carnês de Taxas/ISS referentes ao exercício de 2022 do município de Brodowski, 
fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 
25/10/2021 às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro 
do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a 
íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso 
de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 
04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.

Brodowski, SP, 5 de Outubro de 2021. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes
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MILAN LEILÕES
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www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

13 / Outubro 2021 - Quarta 9:30h. 

 www.milanleiloes.com.br

CONJS. COMERCIAIS DESOCUPADOS
LEILÃO ONLINE

08 / Outubro 2021 - Sexta 16h. 

CONJS. COMERCIAIS NA RUA LÍBERO BADARÓ CENTRO DE SP

 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 02 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 14/10 - 2ª Praça: 18/10 - 2021 15h.

CIDADES: VOTUPORANGA E PRAIA GRANDE - SP

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE PNEUS- PLANTA FORD CAMAÇARI

08 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO MATERIAIS E EQUIP. DIVS. AUTOMÁTICO

15 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 1ª VARA CÍVEL DO FORO DE FERNANDÓPOLIS / 
SP - Edital de 1ª e 2ª Praça dos Imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais 

interessados na lide e INTIMAÇÃO dos requeridos SUZETI DA SILVA LIMA (CPF: 008.044.928-08), JOSÉ VIRGÍLIO DE 
LIMA (CPF: 927.813.658-15) e sua esposa DERCILIA GODOY RAMOS DE LIMA (CPF: 133.460.368-55), extraída dos 
autos da AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDOMÍNIO, promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDI-
CITRUS (CNPJ: 54.037.916/0001-45). PROCESSO: 0003578-88.2020.8.26.0189. O DR. MARCELO BONAVOLONTA,  
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Fernandópolis / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital 
vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, 
ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 
19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça 
do TJSP, através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica IMPACTO 
LEILÕES (www.impactoleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª 
Praça com início no dia 11/10/2021 às 11:00 horas e com término no dia 14/10/2021 às 11:00 horas, entregando-o a 
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com 
início no dia 14/10/2021 às 11:01 horas e com término no dia 04/11/2021 às 11:00 horas, caso não haja licitantes na 
1ª Praça, será aceito lance conforme o art. 891, parágrafo único - Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado 
pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 60% da avaliação. 
LOTE 1: MATRÍCULA 51.584 – TERRENO COM 210M² - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: um terreno constante do lote 07 
(sete), da quadra 01 (um), do Jardim Lima, da cidade de Macedônia -SP, situado do lado ímpar da Rua I, medindo 10 (dez) 
metros de frente para a referida Rua I,10 (dez) metros no fundo, confrontando com o imóvel de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Macedônia, por 21 (vinte um) metros do lado direito de quem da rua olha para o terreno, confrontando com 
o lote 06 e 21 (vinte um) metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 018, encerrando a área de 210,00 metros 
quadrados; distante 53,31 metros do ponto onde inicia a curva de confluência com o Prolongamento da Rua Tanabi. 
AV.1 – Ficou estabelecida a indivisibilidade do terreno objeto desta matrícula, não podendo o mesmo ser subdividido ou 
reparcelado. R.4 – Para constar que parte ideal de 50% do imóvel desta matrícula foi ADJUDICADA a Cooperativa de 
Crédito Credicitrus. Matrícula 51.584 do Cartório de Registro de Imóveis de Fernandópolis. LOTE 2: MATRÍCULA 51.585 
– TERRENO COM 248,92M² - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: um terreno constante do lote 08 (oito), da quadra 01 (um), 
do Jardim Lima, da cidade de Macedônia – SP, situado do lado ímpar da Rua I, medindo 12 (doze) metros de frente para a 
referida Rua I, 04 (quatro) metros e 49 (quarenta e nove) centímetros,  mais 07 (sete) metros e 55 (cinquenta e cinco) cen-
tímetros no fundo, confrontando com o imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Macedônia, por 21 (vinte e um) 
metros do lado direito de quem da rua olha para o terreno, confrontando com o lote 07 e 20 (vinte) metros e 18 (dezoito) 
centímetros do lado esquerdo, confrontando com a Área Verde, encerrando a área de 248,92 metros quadrados; distante 
63,31 metros do ponto onde inicia a curva de confluência com o Prolongamento da Rua Tanabi. AV.1 – Ficou estabelecida 
a indivisibilidade do terreno objeto desta matrícula, não podendo o mesmo ser subdividido ou reparcelado. R.4 – Para 
constar que parte ideal de 50% do imóvel desta matrícula foi ADJUDICADA a Cooperativa de Crédito Credicitrus. Matrícula 
51.585 do Cartório de Registro de Imóveis de Fernandópolis. DO VALOR MÍNIMO – No segundo pregão, o valor mínimo 
para a venda dos bens corresponderá a 60% do valor da avaliação judicial correspondente a Lote 1 – R$ 36.600,00 e Lote 
2 – R$ 43.384,00. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado.  
COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoal-
mente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@impactoleiloes.com.br, 
ou ainda no endereço Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP.Ficam os EXECUTADOS e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não cons-
tando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação 
considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. MARCELO 
BONAVOLONTA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Fernandópolis. WWW.IMPACTOLEILOES.COM.BR 

W W W. I M PA C T O L E I L O E S . C O M . B R

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 09/10/21 sábado às 
16h e 11/10/21 segunda às 19h30. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher 
o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de sáb. 320 lotes e leilão de segunda 300 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 139/2021, na modalidade de Pregão 35/2021, na forma presen-
cial, para o registro de preços para aquisição de óculos de grau, que serão 
destinados à doação para pessoas carentes de baixa renda, autorizado 
pela Lei Municipal 3.008, de 18 de maio de 2021. Data: 21 de outubro de 
2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos 
interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de 
São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@
castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fizerem neces-
sárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações 
desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, 
quando o assunto se relacionar com os termos do presente edital, ou na 
Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, através do telefone (18) 
3741 9600, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Paulo 
Duarte Boaventura – Prefeito.

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 140/2021, na modalidade de Pregão 36/2021, na forma presen-
cial, para a contratação de empresa especializada em assessoria, consul-
toria e análise na área de engenharia de segurança e higiene ocupacional, 
em atendimento a solicitação do Departamento de Recursos Humanos. 
Data: 22 de outubro de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos 
serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de 
Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo 
e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se 
fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou no Departamento de Recursos Humanos, através do telefone (18) 
3741 9009, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Castilho – 
SP, 05 de outubro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 141/2021, na modalidade de Pregão 37/2021, na forma presen-
cial, para a aquisição de 01 (um) aquecedor de piscina, potência mínima 
de 42.600 btus, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e 
Vigilância Epidemiológica. Data: 26 de outubro de 2021, às 09 horas. O edi-
tal completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da 
Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital 
será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações 
complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 
interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através 
do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar 
com os termos do presente edital, ou na Secretaria de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica, através do telefone (18) 3741 9600, quando a dúvida se re-
lacionar com o objeto licitado. Castilho – SP, 05 de outubro de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura – Prefeito.

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 142/2021, na modalidade de Pregão 38/2021, na forma eletrô-
nica, para a contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços para operacionalização da Casa Aconchego do Município de Castilho. 
Encerramento de recebimento das propostas: 25 de outubro de 2021, às 08 
horas. Inicio do pregão: 25 de outubro de 2021, às 09 horas. Referencia de 
tempo: horário de Brasília – DF. Local: www.bll.org.br. O edital completo e 
seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, 
na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será dispo-
nibilizado pelo email: licitacao@castilho.sp.gov.br, ou ainda pelo site www.
bll.org.br; qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dú-
vidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser enca-
minhado por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura do Município de Castilho, 
Praça da Matriz, 247, nesta cidade, CEP 16920-000, ou ainda, pelo telefone 
(18) 3741-9000, ramal 9034. Castilho – SP, 05 de outubro de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.315.982, 
em 27 de agosto de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinário – Art. 1.238 – CC, c/c 216-A – Lei. 6.015/77), Ata Notarial 
e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por  ANTONIO FUSTITONI, bra-
sileiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.710.883-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 381.202.838-72 e sua mulher MARIA CANDIDA QUIRINO FUSTITONI, brasileira, aposentada, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 5.869.113-3-SSPSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.831.908-23, casados 
sob o regime da comunhão de bens, de 1.971, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua Capitania He-
reditárias, nºs. 1.401, apartamento 01, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, 
desde de 09 de janeiro de 2.006, adquirido de SANDRO JOSE CHAGAS e sua esposa PRISCILA FUSTITONI 
CHAGAS, que por instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 20 de junho de 
2.000, sendo que os últimos nomeados adquiriram de JOSE SEVERINO CAVALCANTI, que adquiriu dos 
titulares de domínio JOSE PEREIRA DE NORONHA e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, sobre 
o APARTAMENTO nº 01, localizado no andar térreo do Edifício Alagoas, integrante do Conjunto Residencial 
Brasil, situado na Rua das Capitanias Hereditárias, nºs 1.401, 1.453, 1.491, 1.627 e 1.655, no 32º. Subdis-
trito – Capela do Socorro, com área útil de 54,4800m2, área de uso comum coberta 4,8319m2, área de uso 
comum descoberta de 6,6183m2, área total de 65,9302 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2794% do 
terreno e demais coisas comuns, cabendo ao referido apartamento o direito a uma vaga indeterminada, para 
estacionamento de um veiculo de passeio, localizado no estacionamento B; que se acha registrado, conforme 
a matricula nº 118.674, sob a titularidade dominial de JOSE PEREIRA DE NORONHA, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 3.234.275-SSP/SP, e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 5.774.287-SSP/SP, brasileira, do lar, inscritos no CPF/MF sob o nº 294.424.608-97, resi-
dentes e domiciliados nesta Capital, sem menção do endereço no assento imobiliário. Esta publicação é feita 
para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial 
para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, JOSE PEREIRA DE NORONHA; 
VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA; SANDRO JOSE CHAGAS; PRISCILA FUSTITONI CHAGAS; JOSE 
SEVERINO CAVALCANTI, CONJUNTO RESIDENCIAL BRASIL, por seu Sindico MAIRTON FELIPE DE SÁ, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o 
curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Ge-
ral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional 
de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito 
de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. 
Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 04 de outubro de 2021. O Oficial.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 38/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na 
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 
07.07.2008 e 4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Pre-
sencial para Registro de Preços nº 38/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE 
DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DOS ALU-
NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA”, em face 
da Adjudicação da Pregoeira com a empresa: H. SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI ME, 
inscrita no CNPJ n.º 14.776.040/0001-34, no valor de R$ 1.132.640,00 (um milhão, cento e trinta 
e dois mil, seiscentos e quarenta reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à 
assinatura do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, 
bem como a emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas No-
tas de Empenho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao 
responsável do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar seu respectivo 
contrato, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 38/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 05 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 61/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na 
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 
07.07.2008 e 4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Pre-
sencial para Registro de Preços nº 61/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
COM A FINALIDADE DE ATENDER DECISÕES JUDICIAIS, RESPECTIVAMENTE DECORREN-
TES DE MANDADOS DE SEGURANÇA”, em face do Adjudicação do Pregoeiro com as empresas: 
DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 30.936.479/0001-33, no valor de R$ 
6.893,50 (seis mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos); FUTURA COMÉR-
CIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 08.231.734/0001-
93, no valor de R$ 7.712,00 (sete mil, setecentos e doze reais); INTERLAB FARMACÊUTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ n.º 43.295.831/0001-40, no valor de R$ 7.716,00 (sete mil, setecentos 
e dezesseis reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do Contrato 
e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emissão das 
Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/ou Sub-
-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do setor 
competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Ficam as empresas acima devidamente convocadas para em até 03 (três) dias úteis assinarem seus respec-
tivos contratos, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 61/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 05 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 63/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na 
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, 
de 07.07.2008 e 4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 63/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO DE KIT(S) DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS E DE ESTRU-
TURAÇÃO DA REDE SUAS NO CONTEXTO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE 
DO CORONAVÍRUS”, em face da Adjudicação da Pregoeira com a empresa: SAGRADO & VIDOTTO 
ARAÇATUBA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.183.748/0001-00, no valor de R$ 76.800,00 (setenta 
e seis mil e oitocentos reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura 
do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a 
emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empe-
nho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável 
do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar seu respectivo 
contrato, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 63/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 05 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 290/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00034003-80 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de higiene e 
copos descartáveis - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 09: das 08h 
do dia 25/10/21 às 09h do dia 26/10/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 
a 09: a partir das 09h do dia 26/10/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h do dia 26/10/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 07/10/21, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Ana Carolina Silva pelo telefone (19) 2116-0145.

Campinas, 05 de outubro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0069431-88.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE 
AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Set 
C o n s t r u ç õ e s  e  E m p r e e n d i m e n t o s  L t d a , 
01.086.361/0001-65, que lhe foi proposta um Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de 
Banco Indusval S.a, a fim de inclui-la no polo passivo da 
execução  de  t í t u lo  ex t ra jud i c ia l  n º  0833091-
21.1995.8.26.0100. Encontrando-se a ré em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1138494-57.2016.8.26.0100  A MM. Juíza de Direito da 
6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a CYRO ALVES CARDOSO e ao ESPÓLIO DE 
EMILIO BARRIONUEVO, representado pelos espólios de 
Emilio Barrionuevo Júnior, Waldemar Barrionuevo e 
Herminio Barrionuevo, e eventuais herdeiros, que 
Rodrigo Trad Mascarenhas ajuizou, contra eles e também 
em face de Irene da Costa Matioli, Clara Gubbay Ades, 
Imobiliária e Incorporadora Thau S/A, Julieta Trad, 
Edouard Trad e a Espólio de Ayrton Matioli, Ação de 
Adjudicação Compulsória, em que objetiva a aquisição 
da propriedade do imóvel descrito a seguir, nos termos 
aduzidos na inicial: Apartamento nº. 105, no 9º andar ou 10º 
pavimento do Edifício Harold, sito à Avenida Epitácio 
Pessoa, nº. 162, no Subdistrito da Consolação, com área 
total de 44,36m², ao que representa a quota parte 
correspondente a 1,22% do terreno em seu todo, nesta 
Comarca de São Paulo, cadastrado na Prefeitura Municipal 
de São Paulo sob o nº. 007.083.0143-6, registrado perante 
o 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, com a 
matrícula nº. 88.857. Estando os correqueridos em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias 
úteis, após o prazo supra, CONTESTEM a ação, sob pena 
de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela 
autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123327-63.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SIMONE CEMBRERO DOS REIS, RG n° 18.661197-3, CPF/MF sob o n° 126.080.348-10, , que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Associação Santa Marcelina, alegando em síntese: a autora é credora de R$ 3.019,17 (três mil e 
dezenove reais e dezessete Centavos) referentes a serviços de edução de pro-graduação prestados por ela à ré. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1050355-66.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manoel Negro Vidal, Pilar Garcia Vidal, Celso Freitas Lemos de Andrade, Eliza Aparecida Negro de Andrade, 
Joao Batista Damas, Maria Josefa Negro Damas, Modesto Gomez Afonso, Victoria Fernandez y Fernandez, Francisco Gomes 
Fernandez, Sueli Aparecida da Silva Fernandez, Antonio Fernandez Gomez, Manoel Barbosa da Silva, Dirce Farias da Silva, Marcolino 
Rodrigues dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Wilson Soares, Odair Manzano, Cláudia Regina Vicentini Soares e Margarida Masetto Manzano ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na a Rua São João do Paraiso, 372, Bairro Jardim Imperador, CEP:03934-000, São 
Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2021. 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE BENEDITA AURORA 
MIRANDA, REQUERIDO POR REGINA SUELI MIRANDA - PROCESSO Nº1070786-82.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/05/2021, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de BENEDITA AURORA MIRANDA, CPF 035.985.638-17, por ser portadora de quadro demencial 
decorrente de Mal de Alzheimer (CID G30), declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos negociais da vida civil, 
tendo sido nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. REGINA SUELI MIRANDA, CPF 041.644.688-40. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1009424-20.2019.8.26.0152. O MMº Juíz de Direito da 3ª Vara Civel do Foro 
de Cotia/SP, Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SIDNEI GOMES ALVES DE FREITAS, RG. 
256821902 e CPF. 161.034.958-06, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por parte de M Isaac Pires Emp Imob S/c Ltda, 
alegando a existência de título executivo extrajudicial para cobrança de R$15.113,37 (Agosto/2019), referente ao Contrato de Compra e 
Venda firmado entre as partes, no qual o réu deixou de pagar as parcelas vencidas entre 15/10/18 e 15/08/19, relativas ao Lote nº 7 - 
Quadra “E” do Loteamento Reserva dos Pires, Cidade de Cotia/SP, conforme documentos anexados nos autos. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, pague a 
dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. Em caso de pagamento 
integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade ou querendo, ofereça Embargos à Execução, 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 
26 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037701-92.2017.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CINTYA APARECIDA DE LIMA SANTOS, RG. 47.325.059-
7 e CPF. 398.184.258-80, com endereço à Rua dos Cabeleireiros, 72, Jardim Guaracy, Guarulhos/SP, que lhe foi proposta ação Monitória 
por parte de Associação Educacional Presidente Kennedy, alegando inadimplemento por parte da requerida, deixando de recolher junto a 
Contratada, valores referentes às mensalidades dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. Estando a ré 
em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 28 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1034571-50.2018.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dra. Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, Faz Saber a MONICA ALMEIDA DA SILVA, CPF 
268.337.588-32, e MONICA ALMEIDA DA SILVA - ME, CNPJ 13.134.225/0001-82, que lhes foi proposta Ação de Execução de Título 
Extrajudicial por LÉO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA., objetivando a satisfação do débito no valor R$ 86.353,35, tendo 
por objeto o Instrumento Particular de Confissão de Dívidas firmado que restou inadimplido. Estando as executadas em lugar ignorado, foi 
determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias a fluir do prazo de 20 dias do 
presente edital pague a quantia atualizada, acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 10%, que serão reduzidos pela metade no 
pronto pagamento, ou para que no prazo de 15 dias decorrido o prazo do presente edital oponha Embargos, ou ainda em igual prazo 
alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% do valor executado, poderá ser requerido o parcelamento do 
restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês, sendo que decorridos os prazos acima 
no silêncio ser-lhes á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.. Cidade de São 
Paulo, 10 de Setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1029735-10.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ BATISTA DA SILVA FILHO, CPF. 
504.439.764-49, sito à Rua Aracaju, 88A, Rochdale - SP, que lhe foi proposta ação Monitória por Progresso Educacional Ltda, para 
cobrança de R$ 2.128,26 (Agosto/2019), onde o réu emitiu a favor do Autor, o cheque nº AA-001285 para pagamento de mensalidades 
escolares em atraso, onde o mesmo foi devolvido por insuficiência de fundos, conforme consta nos documentos descritos e anexados nos 
autos. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que em 
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes 
a 5% do valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, afixado e publicado. Cidade de Guarulhos, 10 de setembro de 2021. 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002830-77.2018.8.26.0005. 
JUSTIÇA GRATUITA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SIMONE RIBEIRO DE PROENÇA OLIVEIRA, Brasileira, Corretora de Imóveis, 
RG 326479313, CPF 311.153.328-05, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Luciano Alencar de Oliveira e outro, alegando em síntese: que ação trata da 
compra e venda de um terreno, o qual foi lavrado escritura publica, pelo Tabelião, sem a 
observância da certidão de registro de imóvel culminando em sérios danos ao consumidor, ora autor. 
Desta feita, infere-se que tanto os vendedores, como o serviço notarial, o qual prestou serviços para 
os Autores tem a responsabilidade legal de prova sobre o tema, nos termos do art. 14, § 3º, do 
Código de Defesa do Consumidor. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2021. 

36ª Vara Cível da Comarca da Capital/ SP. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo digital n° 
1052642-65.2016.8.26.0100. A Dra.  Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível 
da Comarca da Capital/SP, Faz Saber a Marta Morato Motta (CPF: 033.091.781-10), na 
qualidade de representante e herdeira/sucessora de Neide de Fátima Morato Mota que 
Condomínio Paulicéia e São Carlos do Pinhal lhe ajuizou Ação de Execução a si e também em 
face de Manoel Francisco de Vasconcelos Motta (já citado) da quantia de R$ 41.728,79 (03/2019), 
representada pelo débito condominial da unidade 305 do Bloco P do Condomínio-Autor. Estando a 
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
pague o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Caso a 
executada efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão 
reduzidos pela metade, OU em 15 dias, embargue OU reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescidas de custas, honorários de 
advogado, a executada poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em 
até 6 parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a 
penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido 
que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente, afixado 
e publicado. SP, 20/09/21. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 06 E 07/10/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 190/2021
Processo Administrativo nº 108706/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de carnes (bovina, frango e peixe), conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 234.975,70 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco 
reais e setenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de outubro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de outubro de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 333/2021

Processo Administrativo nº 129251/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de saco plástico e luva descartável, 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 148.586,00 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis 
reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 21 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de outubro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 336/2021

Processo Administrativo nº 129586/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 4.564.186,35 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, cento 
e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de outubro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de outubro de 2021 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de outubro de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

ERRATA
Pregão Eletrônico n° 303/2021
Processo Administrativo n° 126057/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de 
portaria e copeiragem, conforme edital e seus anexos.
Em virtude de lapso na elaboração do Edital em epígrafe, é necessário constar a seguinte 
errata:
• Onde se lê:
“12.10.2. Para o Lote 2: Comprovação de possuir em nome da empresa licitante, atestado 
comprobatório da Execução de Serviços com características e quantidades compatíveis ao 
objeto da presente licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
que comprove a execução dos serviços de maior relevância técnica ou valores significativos 
(de acordo com a Súmula 24 – TCE-SP), a saber:”
• Leia-se:
“12.10.2. Para o Lote 2: Comprovação de possuir em nome da empresa licitante, atestado 
comprobatório da Execução de Serviços com características e quantidades compatíveis ao 
objeto da presente licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, que comprove a execução dos serviços de maior relevância técnica 
ou valores significativos (de acordo com a Súmula 24 – TCE-SP), a saber:”
Fica mantido na íntegra o Edital do Pregão Eletrônico nº 303/2021, em tudo o mais que aqui 
não foi expressamente retificado, razão pela qual é ratificado.

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2021.
André Luís da Silva

Diretor do Departamento de Materiais e Licitações

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente o Pregão Presencial nº 033/2021, tipo menor 
preço global. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras prestações de serviços de confecção e 
impressão de Carnês de IPTU e Carnês de Taxas/ISS referentes ao exercício de 2022 do município de Brodowski, 
fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 
25/10/2021 às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro 
do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a 
íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso 
de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 
04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.

Brodowski, SP, 5 de Outubro de 2021. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes
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MILAN LEILÕES
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LEILÃO ONLINE

1º Praça: 14/10 - 2ª Praça: 18/10 - 2021 15h.

CIDADES: VOTUPORANGA E PRAIA GRANDE - SP

RONALDO MILAN
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WWW.MILANLEILOES.COM.BR
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www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE PNEUS- PLANTA FORD CAMAÇARI
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www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO MATERIAIS E EQUIP. DIVS. AUTOMÁTICO

15 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 1ª VARA CÍVEL DO FORO DE FERNANDÓPOLIS / 
SP - Edital de 1ª e 2ª Praça dos Imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais 

interessados na lide e INTIMAÇÃO dos requeridos SUZETI DA SILVA LIMA (CPF: 008.044.928-08), JOSÉ VIRGÍLIO DE 
LIMA (CPF: 927.813.658-15) e sua esposa DERCILIA GODOY RAMOS DE LIMA (CPF: 133.460.368-55), extraída dos 
autos da AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDOMÍNIO, promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDI-
CITRUS (CNPJ: 54.037.916/0001-45). PROCESSO: 0003578-88.2020.8.26.0189. O DR. MARCELO BONAVOLONTA,  
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Fernandópolis / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital 
vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, 
ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 
19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça 
do TJSP, através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica IMPACTO 
LEILÕES (www.impactoleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª 
Praça com início no dia 11/10/2021 às 11:00 horas e com término no dia 14/10/2021 às 11:00 horas, entregando-o a 
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com 
início no dia 14/10/2021 às 11:01 horas e com término no dia 04/11/2021 às 11:00 horas, caso não haja licitantes na 
1ª Praça, será aceito lance conforme o art. 891, parágrafo único - Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado 
pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 60% da avaliação. 
LOTE 1: MATRÍCULA 51.584 – TERRENO COM 210M² - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: um terreno constante do lote 07 
(sete), da quadra 01 (um), do Jardim Lima, da cidade de Macedônia -SP, situado do lado ímpar da Rua I, medindo 10 (dez) 
metros de frente para a referida Rua I,10 (dez) metros no fundo, confrontando com o imóvel de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Macedônia, por 21 (vinte um) metros do lado direito de quem da rua olha para o terreno, confrontando com 
o lote 06 e 21 (vinte um) metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 018, encerrando a área de 210,00 metros 
quadrados; distante 53,31 metros do ponto onde inicia a curva de confluência com o Prolongamento da Rua Tanabi. 
AV.1 – Ficou estabelecida a indivisibilidade do terreno objeto desta matrícula, não podendo o mesmo ser subdividido ou 
reparcelado. R.4 – Para constar que parte ideal de 50% do imóvel desta matrícula foi ADJUDICADA a Cooperativa de 
Crédito Credicitrus. Matrícula 51.584 do Cartório de Registro de Imóveis de Fernandópolis. LOTE 2: MATRÍCULA 51.585 
– TERRENO COM 248,92M² - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: um terreno constante do lote 08 (oito), da quadra 01 (um), 
do Jardim Lima, da cidade de Macedônia – SP, situado do lado ímpar da Rua I, medindo 12 (doze) metros de frente para a 
referida Rua I, 04 (quatro) metros e 49 (quarenta e nove) centímetros,  mais 07 (sete) metros e 55 (cinquenta e cinco) cen-
tímetros no fundo, confrontando com o imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Macedônia, por 21 (vinte e um) 
metros do lado direito de quem da rua olha para o terreno, confrontando com o lote 07 e 20 (vinte) metros e 18 (dezoito) 
centímetros do lado esquerdo, confrontando com a Área Verde, encerrando a área de 248,92 metros quadrados; distante 
63,31 metros do ponto onde inicia a curva de confluência com o Prolongamento da Rua Tanabi. AV.1 – Ficou estabelecida 
a indivisibilidade do terreno objeto desta matrícula, não podendo o mesmo ser subdividido ou reparcelado. R.4 – Para 
constar que parte ideal de 50% do imóvel desta matrícula foi ADJUDICADA a Cooperativa de Crédito Credicitrus. Matrícula 
51.585 do Cartório de Registro de Imóveis de Fernandópolis. DO VALOR MÍNIMO – No segundo pregão, o valor mínimo 
para a venda dos bens corresponderá a 60% do valor da avaliação judicial correspondente a Lote 1 – R$ 36.600,00 e Lote 
2 – R$ 43.384,00. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado.  
COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoal-
mente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@impactoleiloes.com.br, 
ou ainda no endereço Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP.Ficam os EXECUTADOS e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não cons-
tando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação 
considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. MARCELO 
BONAVOLONTA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Fernandópolis. WWW.IMPACTOLEILOES.COM.BR 

W W W. I M PA C T O L E I L O E S . C O M . B R

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 09/10/21 sábado às 
16h e 11/10/21 segunda às 19h30. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher 
o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de sáb. 320 lotes e leilão de segunda 300 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 139/2021, na modalidade de Pregão 35/2021, na forma presen-
cial, para o registro de preços para aquisição de óculos de grau, que serão 
destinados à doação para pessoas carentes de baixa renda, autorizado 
pela Lei Municipal 3.008, de 18 de maio de 2021. Data: 21 de outubro de 
2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos 
interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de 
São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@
castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fizerem neces-
sárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações 
desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, 
quando o assunto se relacionar com os termos do presente edital, ou na 
Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, através do telefone (18) 
3741 9600, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Paulo 
Duarte Boaventura – Prefeito.

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 140/2021, na modalidade de Pregão 36/2021, na forma presen-
cial, para a contratação de empresa especializada em assessoria, consul-
toria e análise na área de engenharia de segurança e higiene ocupacional, 
em atendimento a solicitação do Departamento de Recursos Humanos. 
Data: 22 de outubro de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos 
serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de 
Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo 
e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se 
fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou no Departamento de Recursos Humanos, através do telefone (18) 
3741 9009, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Castilho – 
SP, 05 de outubro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 141/2021, na modalidade de Pregão 37/2021, na forma presen-
cial, para a aquisição de 01 (um) aquecedor de piscina, potência mínima 
de 42.600 btus, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e 
Vigilância Epidemiológica. Data: 26 de outubro de 2021, às 09 horas. O edi-
tal completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da 
Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital 
será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações 
complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 
interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através 
do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar 
com os termos do presente edital, ou na Secretaria de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica, através do telefone (18) 3741 9600, quando a dúvida se re-
lacionar com o objeto licitado. Castilho – SP, 05 de outubro de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura – Prefeito.

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 142/2021, na modalidade de Pregão 38/2021, na forma eletrô-
nica, para a contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços para operacionalização da Casa Aconchego do Município de Castilho. 
Encerramento de recebimento das propostas: 25 de outubro de 2021, às 08 
horas. Inicio do pregão: 25 de outubro de 2021, às 09 horas. Referencia de 
tempo: horário de Brasília – DF. Local: www.bll.org.br. O edital completo e 
seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, 
na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será dispo-
nibilizado pelo email: licitacao@castilho.sp.gov.br, ou ainda pelo site www.
bll.org.br; qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dú-
vidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser enca-
minhado por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura do Município de Castilho, 
Praça da Matriz, 247, nesta cidade, CEP 16920-000, ou ainda, pelo telefone 
(18) 3741-9000, ramal 9034. Castilho – SP, 05 de outubro de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.315.982, 
em 27 de agosto de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinário – Art. 1.238 – CC, c/c 216-A – Lei. 6.015/77), Ata Notarial 
e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por  ANTONIO FUSTITONI, bra-
sileiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.710.883-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 381.202.838-72 e sua mulher MARIA CANDIDA QUIRINO FUSTITONI, brasileira, aposentada, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 5.869.113-3-SSPSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.831.908-23, casados 
sob o regime da comunhão de bens, de 1.971, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua Capitania He-
reditárias, nºs. 1.401, apartamento 01, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, 
desde de 09 de janeiro de 2.006, adquirido de SANDRO JOSE CHAGAS e sua esposa PRISCILA FUSTITONI 
CHAGAS, que por instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 20 de junho de 
2.000, sendo que os últimos nomeados adquiriram de JOSE SEVERINO CAVALCANTI, que adquiriu dos 
titulares de domínio JOSE PEREIRA DE NORONHA e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, sobre 
o APARTAMENTO nº 01, localizado no andar térreo do Edifício Alagoas, integrante do Conjunto Residencial 
Brasil, situado na Rua das Capitanias Hereditárias, nºs 1.401, 1.453, 1.491, 1.627 e 1.655, no 32º. Subdis-
trito – Capela do Socorro, com área útil de 54,4800m2, área de uso comum coberta 4,8319m2, área de uso 
comum descoberta de 6,6183m2, área total de 65,9302 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2794% do 
terreno e demais coisas comuns, cabendo ao referido apartamento o direito a uma vaga indeterminada, para 
estacionamento de um veiculo de passeio, localizado no estacionamento B; que se acha registrado, conforme 
a matricula nº 118.674, sob a titularidade dominial de JOSE PEREIRA DE NORONHA, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 3.234.275-SSP/SP, e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 5.774.287-SSP/SP, brasileira, do lar, inscritos no CPF/MF sob o nº 294.424.608-97, resi-
dentes e domiciliados nesta Capital, sem menção do endereço no assento imobiliário. Esta publicação é feita 
para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial 
para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, JOSE PEREIRA DE NORONHA; 
VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA; SANDRO JOSE CHAGAS; PRISCILA FUSTITONI CHAGAS; JOSE 
SEVERINO CAVALCANTI, CONJUNTO RESIDENCIAL BRASIL, por seu Sindico MAIRTON FELIPE DE SÁ, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o 
curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Ge-
ral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional 
de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito 
de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. 
Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 04 de outubro de 2021. O Oficial.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 38/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na 
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 
07.07.2008 e 4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Pre-
sencial para Registro de Preços nº 38/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE 
DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DOS ALU-
NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA”, em face 
da Adjudicação da Pregoeira com a empresa: H. SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI ME, 
inscrita no CNPJ n.º 14.776.040/0001-34, no valor de R$ 1.132.640,00 (um milhão, cento e trinta 
e dois mil, seiscentos e quarenta reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à 
assinatura do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, 
bem como a emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas No-
tas de Empenho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao 
responsável do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar seu respectivo 
contrato, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 38/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 05 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 61/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na 
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 
07.07.2008 e 4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Pre-
sencial para Registro de Preços nº 61/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
COM A FINALIDADE DE ATENDER DECISÕES JUDICIAIS, RESPECTIVAMENTE DECORREN-
TES DE MANDADOS DE SEGURANÇA”, em face do Adjudicação do Pregoeiro com as empresas: 
DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 30.936.479/0001-33, no valor de R$ 
6.893,50 (seis mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos); FUTURA COMÉR-
CIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 08.231.734/0001-
93, no valor de R$ 7.712,00 (sete mil, setecentos e doze reais); INTERLAB FARMACÊUTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ n.º 43.295.831/0001-40, no valor de R$ 7.716,00 (sete mil, setecentos 
e dezesseis reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do Contrato 
e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emissão das 
Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/ou Sub-
-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do setor 
competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Ficam as empresas acima devidamente convocadas para em até 03 (três) dias úteis assinarem seus respec-
tivos contratos, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 61/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 05 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 63/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na 
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, 
de 07.07.2008 e 4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 63/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO DE KIT(S) DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS E DE ESTRU-
TURAÇÃO DA REDE SUAS NO CONTEXTO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE 
DO CORONAVÍRUS”, em face da Adjudicação da Pregoeira com a empresa: SAGRADO & VIDOTTO 
ARAÇATUBA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.183.748/0001-00, no valor de R$ 76.800,00 (setenta 
e seis mil e oitocentos reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura 
do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a 
emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empe-
nho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável 
do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar seu respectivo 
contrato, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 63/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 05 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 290/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00034003-80 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de higiene e 
copos descartáveis - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 09: das 08h 
do dia 25/10/21 às 09h do dia 26/10/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 
a 09: a partir das 09h do dia 26/10/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h do dia 26/10/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 07/10/21, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Ana Carolina Silva pelo telefone (19) 2116-0145.

Campinas, 05 de outubro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

A7gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2021 

M
aior respeito 
às opiniões em 
contrário, no 
entanto, pare-
ce que está ha-

vendo uma certa precipita-
ção das TVs em já começar 
a fazer barulho em torno do 
Carnaval. Não é por nada, 
mas até prova em contrá-
rio ainda não se tem no-
tícia do fim da pandemia. 
Estamos com a campanha 
da vacinação em curso, in-
clusive apelando para que 
todos se imunizem total-
mente e continuem obser-
vando necessários cuida-
dos. Não dá pra descuidar. 
Só que, ao mesmo tempo, já 
se começa a falar e noticiar 
sobre o Carnaval de feverei-
ro. Evidente que todos tor-
cem para que daqui a três 
ou quatro meses, e mesmo 
antes se possível, possamos 
estar livres de tudo isso. 

O bom juízo recomenda esperar Que o mundo, finalmen-
te, volte ao que era antes. 
Só que autoridade da saúde 
nenhuma, por enquanto, 
acenou com essa possibili-
dade. Aliás, está havendo aí 
um certo despropósito. Al-
guns programas ou telejor-
nais, no mesmo dia ou mes-
ma edição, conseguem falar 
animadamente do Carnaval 
e dos números de mortos 
ou casos da Covid-19, com 
as respectivas reações de 
alegria e tristeza. Caras e bo-
cas diferentes. Não é melhor 
esperar mais pouquinho?

TV Tudo
Bola de cristal. É como o 
prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, anunciar que 
daqui a 11 dias, a cobertura 
vacinal irá permitir à popu-
lação não usar máscaras em 
locais abertos. Assim seja e 
que venha mesmo a aconte-
cer. Mas esse anúncio, ago-
ra, não é meio fora de hora?

Animal. O ex-jogador, ago-

ra comentarista, Edmundo 
está bem próximo de acer-
tar com a Band o seu retor-
no. Conversa nos finalmen-
te. E agora, como mandam 
as normas da casa, para tra-
balhos na rádio e televisão.

Recursos. “Pantanal”, re-
make da Globo, terá uma 
série de efeitos especiais e 
visuais em suas cenas, prin-
cipalmente nos momentos 
protagonizados por Juma 
Marruá e Velho do Rio. Tam-
bém, como nova persona-
gem, foi “escalada” uma su-
curi de mentirinha, feita de 
espuma.

Sinal verde. Ana Hickmann 
e Sabrina Sato receberam 
sinal verde da  Record para 
participarem do Teleton, no 
SBT, dias 22 e 23 de outu-
bro. Rodrigo Faro e Adria-
ne Galisteu também foram 
solicitados para este evento 
da AACD, mas dependem da 
agenda. Galisteu, no caso, 
está inteira em “A Fazenda”.

REPRODUÇÃO INTERNET

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS
17h45, na Rede Globo

Sol anuncia a presença de Karina, 
mas a menina entra em pânico. Lu-
crécia se prepara para sua cirurgia e 
Edgard avisa Jade. Cobra leva Jade 
até o hospital. Karina não consegue 
cantar e, sob vaias e reprovações da 
plateia, se declara. Todos observam 
enquanto Pedro e Karina conver-
sam. Nando pede Delma em namo-
ro. Edgard e Cobra se aproximam. 
Jade e Lucrécia se entendem antes 
da cirurgia, e Cobra apoia a menina. 
Duca e Nat combinam um encontro 
na Aquazen, mas Lobão fi ca atento 
ao telefonema da namorada. Jade 
reza por Lucrécia com Cobra e 
Edgard. Gael e Bianca falam com 
Pedro sobre Karina. Lobão vê Duca 
e Nat juntos.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Pilar realiza que Dolores mentiu 
para ela. Vitória e Teresa explicam 
a Lota sobre o resgate das múmias 
em seu terreno. Bernardinho é 
fl agrado na Quinta, e Lota disfarça 
a presença do fi lho. Pedro rejeita 
o pedido de Tonico para empregar 
Bernardinho. Lota e Batista sonham 
com a união de Bernardinho e 
Leopoldina. Teresa proíbe Leopoldi-
na de encontrar Bernardinho. Pedro 
sofre ao saber que Luísa perdeu o 
bebê. Nélio e Dolores se aproximam. 

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Lourenço diz a Luiza que ouviu his-
tórias sobre o acidente de Mirella e 
teme que algo possa acontecer com 
ela. Elza e Prazeres se surpreendem 
ao saber que Arlete está namoran-
do Pedrinho. Domênico e Antônia 
entram na casa de Dalva e se 
assustam ao vê-la morta. Mala-
gueta comenta com Maria Pia que 
Eric terá problemas com a polícia. 
Sandra Helena paga a fi ança de 
Agnaldo. Antônia recebe um e-mail 
com documentos comprometedo-
res sobre o acidente de Mirella.

A USURPADORA
21h, no SBT

arlos Bernal, presidente do México, 
está preocupado ao ver milhares 
de manifestantes e diz para sua 
assessora que não sabe o que 
está fazendo de errado e ela pede 
que não leve o protesto para o 
lado pessoal. Carlos teme que os 
manifestantes possam paralisar o 
país. Paulo entrega a Paola uma 
foto de Paulina (sua irmã gêmea) 
e informa que ela vive na Colôm-
bia. Carlos vive um casamento 
conturbado com Paola, mas sua 
assessoria o aconselha a fazer uma 
sessão de fotos com a família para 
mostrar estabilidade. Paola pede 
o divórcio a Carlos. Ele responde 
que esse é o pior momento porque 

o país está paralisado e pede a ela 
que tenha paciência. Paola mostra 
a Manuel um vídeo de Paulina e lhe 
oferece muito dinheiro se conseguir 
trazê-la ao México para usá-la em 
seu plano. 

GÊNESIS 
21h, na RecordTV

Potifar explode contra José. O fi lho 
de Israel recebe uma visita divina. 
Sheshi percebe que está fora de si. 
José se espanta com as palavras de 
Teruel.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

Maurílio assiste à discussão entre 
Merival e José Alfredo. Felipe foge e 
Xana cuida de Cláudio. Josué tenta 
convencer José Alfredo de que 
Maria Marta pode estar envolvida 
com Merival. Enrico avisa a Beatriz 
sobre o atentado e Leonardo tenta 
tranquilizá-la. José Alfredo humilha 
Maria Marta. Leonardo leva Enrico 
para o hospital. Maria Clara vê 
Maria Marta e Silviano dançando 
juntos. Orville confessa a Jonas que 
não quer mais explorar Salvador. 
Cláudio é operado e Leonardo 
conforta Beatriz. Maria Clara e João 
Lucas descobrem que Silviano já 
foi casado. Marilda vai à casa de 
Xana à procura de Luciano. Carmem 
denuncia Salvador. Beatriz intima 
Enrico a doar sangue para Cláudio. 

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Tudo indica que vai 
fazer bons contatos, 

lidará bem com chefes e fechará 
alianças vantajosas. Mas como 
paciência não deve ser o seu 
forte, a vontade de dar umas 
patadas por aí talvez te domine.

TOURO. 
O trabalho deve ser 
seu foco hoje e, além 
de sentir orgulho do 

que faz, a vontade de se destacar 
e subir de cargo deve pintar forte. 
Nos assuntos do coração, se já 
tem um love, clima de harmonia, 
atração e sucesso.

GÊMEOS. 
Com um jeito es-
pontâneo e alegre e 

expressivo, terá facilidade para 
fazer contatos e deixar o clima 
mais gostoso. Seu lado ousado e 
impulsivo tende a fi car forte e te 
dar um empurrãozinho.

CÂNCER. 
Aposte na criatividade 
e mostre toda a efi -

ciência na vida profi ssional que 
tem tudo para alcançar os seus 
sonhos. Tudo indica que o amor 
será um divertimento para você e 
irá se sentir confi ante.

LEÃO. 
Você tende a se comu-
nicar com facilidade 

e deve colocar essa qualidade 
em prática na sua profi ssão. As 
emoções tendem a infl uenciar 
a maneira como se expressa. 
Aproveite pra abrir o coração. 

VIRGEM. 
A profi ssão tende a 
ser lucrativa e há boas 
chances de conquistar 

uma situação sólida e confortá-
vel. Seu espírito empreendedor 
dá as caras e você pode lutar 
para atrair recursos. Tudo indica 
que irá desencalhar no amor.

LIBRA. 
O desejo de ter sucesso 
deve vir com tudo. Se 

pensa em empreender, conte 
com o dinamismo em alta, mas 
evite tomar decisões com emo-
ção. Se está na pista, o celular 
tende a ferver de notifi cações. 

ESCORPIÃO. 
Se puder trabalhar 
longe dos colegas, 

deve render mais. Sua imagina-
ção deve fi car fértil, mas talvez 
tenha difi culdade para colocar 
as ideias em prática. Mas seu 
charme ainda continua em alta. 

SAGITÁRIO. 
Deve criar novos laços 
rapidinho, mas é me-

lhor ligar o radar para não se en-
volver com gente errada. Tende 
a ir atrás dos seus objetivos com 
animação e ousadia, mas talvez 
tenha planos vastos demais. 

CAPRICÓRNIO. 
A vontade de alcançar 
uma boa posição e ter 
prestígio na profi ssão 

deve te levar a trabalhar duro. 
Mas pode ser alvo de intrigas de 
invejosos e cobranças da família. 
Se é solteiro, tende a apostar em 
programas pra arrumar contatos.

AQUÁRIO. 
Se depender do céu, 
o desejo de abrir a 

mente, conhecer coisas novas e 
crescer tem tudo para ser reali-
zado. As suas convicções tendem 
a fi car mais fortes e você deve 
defender suas ideias.

PEIXES. 
Sua intuição deve fi car 
forte e te guiar nas 

mudanças que tendem a acon-
tecer. Mas atenção: não é porque 
ganhou algo de mão beijada 
que vai esbanjar. O romance tem 
tudo para se aprofundar.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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Curtas

ENCONTRADO. Nego 
do Borel foi encontra-
do pela Polícia Civil em 
um motel  Zona Norte 
do Rio, nesta terça-fei-
ra. O cantor havia sido 
dado como desapare-
cido pela família, após 
sair de casa no último 
domingo e não voltar. 
A Delegacia de Des-
coberta de Paradeiros 
(DDPA) informou que 
o funkeiro estava há 12 
horas em um quarto do 
Hotel Corinto, na com-
panhia de duas  
mulheres. 

LANÇAMENTO. Liam 
Gallagher, 49, contou 
ter dedicado uma mú-
sica de seu novo álbum 
“C’mon You Know” ao 
próprio irmão Noel Gal-
lagher, 54. Ao ser ques-
tionado sobre a faixa 
favorita de seu novo ál-
bum, ele citou o próxi-
mo single que lançará 
chamado “Better Days”, 
que definiu como 
“cheio de sol”. Trabalho 
deve ser lançado em 
maio de 2022. 

NOVO ÁLBUM?. Quase 
seis anos após o lança-
mento de “25”, Adele, 
33, pode estar próxima 
de divulgar um novo ál-
bum. É o que acreditam 
fãs da britânica. Até por-
que, outdoors e proje-
ções com o número 30 
começaram a aparecer 
em diferentes partes 
do mundo nos últimos 
dias. Cantora é conheci-
da por intitular seus ál-
buns com números.

‘Que esteja bem’
Apresentadora Tatá Werneck 

sobre os 5 meses sem Paulo 

Gustavo. 

A
ex-noiva do ator 
e ex-bbb Lucas 
Penteado, Júlia 
Franhani, ten-
tou suicídio na 

madrugada de segunda-feira 
(4) após acusações do ator. A 
mãe de Julia, Domenica pos-
tou em suas redes sociais o 
áudio de uma conversa com 
Lucas, e chama o rapaz de 
‘’hipócrita’’, e de  ‘’covarde’’ 
por permitir que sua filha 
receba ataques na internet. 
Júlia acusa Lucas Pentea-
do de roubar seu celular e 
seus documentos, além de o 
acusar de trocar a senha de 
suas redes sociais. Na última 
sexta-feira, Lucas Penteado 
causou ao gravar uma live 
enquanto dizia que estava 
tentando provar a traição da 
mulher.

ACUSADA DE TRAIÇÃO 
Ex-noiva tenta suicídio
Ex-BBB Lucas 
Penteado acusou a 
agora ex-noiva de 
traição em live e a 
jovem tentou  
se matar

Conká assume namoro
Karol Conká e o jogador do futebol do Boa Vista, Polidoro 
Junior assumiram romance neste domingo (3) através do 
story do influenciador Carlinhos Maia. Os pombinhos apro-
veitaram o fim de semana em Alagoas. O casal se conhe-
ceu por meio de amigos em comum e foram apresentados 
durante uma festa de rap. “Ele estava lá, foi pedir um espa-
cinho para tomar um ar e a gente começou a conversar, ele 
pediu meu número e foi”, explicou a rapper.

Estreia
Após uma série de adiamen-
tos, “Marighella” finalmente 
confirmou sua data de estreia 
nos cinemas brasileiros –4 de 
novembro. O filme protago-
nizou um imbróglio envol-
vendo a Ancine nos últimos 
meses, supostamente causa-
do pelo forte teor político da 
trama, que biografa o guerri-
lheiro comunista Marighella, 
morto pela ditadura militar.

Casada
Dani Bolina se casou com 
o lutador de MMA, Thiago 
Rela, em uma cerimônia in-
timista que aconteceu na 
igreja Lagoinha Miami Chur-
ch, nos Estados Unidos, nes-
te domingo (3). A celebração 
reuniu familiares e amigos 
próximos do casal. Dani e 
Thiago estão juntos há cerca 
de um ano e meio, e a artista 
está grávida de três meses. 

Rebelde e Romântica
Em setembro, Lady Gaga mostrava os prós e contras de se visitar o futuro. Com artistas da 
vanguarda pop global, lançou o álbum de remixes “Dawn of Chromatica”, um trabalho em 
que a brasileira Pabllo Vittar, a venezuelana Arca, a japonesa Rina Sawayama, entre outros 
recriaram as músicas de “Chromatica”, de 2020. Um mês depois, no início de outubro, Gaga 
larga este pop arrojado do século 21 para se aventurar em doces canções de Cole Porter em 
“Love For Sale”, seu segundo álbum ao lado do veterano e inalcançável Tony Bennett.
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 A A alta da inflação deve ter 
chegado ao seu maior nível 
em setembro, na avaliação do 
presidente do Banco Central 
(BC), Roberto Campos Neto. 
“Nós entendemos que, em 
termos de inflação de 12 me-
ses, setembro deve ser o pico. 
A gente ainda tem uma infla-
ção alta em setembro”, disse 
em palestra na Associação Co-
mercial de São Paulo. 

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), que mede a pré-
via da inflação oficial no país, 
chegou a 1,14% em setembro. 
A taxa é superior ao resultado 
de 0,89% de agosto e a 0,45% 
de setembro do ano passado. 
Com o resultado, a prévia da 
inflação oficial acumula taxas 
de 7,02% no ano e de 10,05% 
em 12 meses. 

Campos atribuiu a alta 

da inflação a “dois choques” 
ocorridos em 2020 e 2021. Se-
gundo o presidente do BC, 
no ano passado o Brasil so-
freu com um forte aumento 
dos preços dos alimentos as-
sociado a uma grande perda 
de valor do real em relação 
ao dólar. 

Neste ano, a inflação está 
sendo puxada, de acordo com 
a análise de Campos, pelo au-
mento dos preços da energia. 
A gasolina, segundo o presi-
dente do BC, continua subin-
do, apesar da quase estabili-
dade do preço do combustível 
a nível internacional, pela alta 
do etanol, que faz parte da 
composição vendida no Bra-
sil, e o aumento dos valores 
dos fretes. 

“O etanol subiu mais de 
40% no ano e o frete subiu 
também”, destacou. (AB)

Inflação atingiu pico 
em setembro

 A A produção industrial do 
Brasil caiu pelo terceiro mês 
seguido, registrando retração 
de 0,7% na passagem de julho 
para agosto. Com esse resul-
tado, o setor acumula ganho 
de 9,2% no ano e de 7,2% nos 
últimos 12 meses. 

A indústria ainda está 2,9% 
abaixo do patamar de feverei-
ro de 2020, na pré-pandemia 
da covid-19, e 19,1% abaixo do 
nível recorde, registrado em 
maio de 2011.

Os dados são da Pesqui-
sa Industrial Mensal (PIM) e 
foram divulgados nesta ter-
ça-feira (5) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). 

O gerente da pesquisa, 

André Macedo, explica que 
o resultado do mês segue a 
tendência acompanhada du-
rante o ano.

“O resultado de agosto não 
difere muito do panorama 
que a gente já vem apresen-
tando ao longo de 2021. Cla-
ro que isso tem os efeitos da 
pandemia sobre os processos 
produtivos. Fica bem eviden-
te esse desarranjo das cadeias 
produtivas, bem exemplifica-
do pelo desabastecimento de 
matérias-primas, de insumos 
para a produção de bens fi-
nais. Fica também muito bem 
evidenciado o encarecimento 
dos custos de produção, isso 
sob a ótica da oferta”, disse 
André Macedo. (AB)

Produção industrial 
cai pelo 3° mês

NOTAS

 A O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos Neto, 
disse na segunda (4) que está 
havendo um esforço para com-
bater contas laranjas – contas 
bancárias abertas por crimino-
sos em nome de outras pes-
soas. A medida busca aumentar 
a segurança do sistema de pa-
gamento instantâneo, o Pix. “A 
gente está forçando, incentivan-
do, a identificação desse tipo de 
contas e o cancelamento mais 
rapidamente”, disse durante pa-
lestra na Associação Comercial 
de São Paulo. 

Campos explicou que no 
caso de fraude ou até seques-
tro, os criminosos precisam de 
uma conta bancária sem os pró-
prios dados pessoais para movi-
mentar recursos. Daí a impor-
tância em identificar e fechar 
essas contas. “A gente precisa 

atacar esse movimento de con-
ta laranja. Precisa que os bancos 
se sintam muito responsáveis 
quando alguma conta laranja 
no sistema deles é usada para 
algum ato ilícito”, acrescentou.

Sem essa possibilidade de 
receber o dinheiro, Campos 
acredita que os criminosos de-
vem desistir de praticar esse 
tipo de ilegalidade pelo Pix. “No 
final das contas, se eu não te-
nho como pegar o dinheiro em 
espécie em nenhum momen-
to eu tenho uma diminuição 
da criminalidade relacionado a 
isso”, destacou.

Outra medida que entrou 
em vigor na segunda (4), limita 
em R$ 1 mil as transferências e 
pagamentos de pessoas físicas 
entre as 20h e as 6h. As contas 
de pessoas jurídicas não foram 
afetadas pela nova regra. (AB)

BC aumenta combate 
a contas laranjas

 D Outra medida que entrou em vigor, limita em R$ 1 mil as 
transferências e pagamentos de pessoas físicas entre as 20h e as 6h
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 D Em pelo menos três 
decisões recentes, a Justiça 

de São Paulo impediu a 
penhora de recursos do 

auxílio emergencial e do 
FGTS emergencial

AGÊNCIA BRASIL

Em pelo menos três decisões recentes, a 
Justiça de São Paulo impediu a penho-
ra de recursos do auxílio emergencial 
e do FGTS (Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço) emergencial de pessoas 

endividadas. Os magistrados que analisaram os 
casos entendem que esse dinheiro é impenhorá-
vel, justamente pelo seu caráter social e extraor-
dinário.

Em um dos processos, um homem do interior 
de São Paulo teve R$ 600 do auxílio emergencial 
bloqueados de sua conta-poupança social digital 
da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, 
o bloqueio foi convertido em penhora após deci-

são judicial de primeira instância.
O beneficiário recorreu e, 

na segunda instância, o de-
sembargador Ademir de Car-
valho Benedito ordenou o 
desbloqueio do valor. Como 
argumento, ele citou uma re-
solução do CNJ (Conselho Na-

cional de Justiça) do ano passado que recomenda 
aos juízes que os valores recebidos a título de au-
xílio emergencial não sejam penhorados.

O desembargador também citou o artigo 833 
do Código de Processo Civil, que define como 
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os 
soldos, os salários, as remunerações, os proven-
tos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 
os montepios, bem como as quantias recebidas 
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sus-
tento do devedor e de sua família, os ganhos de 
trabalhador autônomo e os honorários de profis-
sional liberal”.

Em um outro caso, um homem, também do 
interior paulista, teve R$ 901,48 bloqueados de 
sua conta da Caixa em razão de uma dívida. Se-
gundo os autos, esse recurso também é oriundo 
do auxílio emergencial. Após análise dos fatos 
em segunda instância, os valores foram libera-
dos por ordem do desembargador Cerqueira Lei-
te, que, em sua decisão, citou argumentos pareci-
dos aos de Carvalho. (FP)

Auxílio e FGTS 
emergencial não 
podem ser bloqueados

Em um processo, 
um homem do 
interior de São 
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600 do auxílio 
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bloqueados 
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Econômica 
Federal
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 D Recentemente, o governo publicou uma convocação com os 
nomes de mais de 95 mil segurados que precisam agendar a perícia

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Pente-fino 
corta 6 em 
cada 10 
benefícios 
INSS. Segundo o órgão, até o momento, 
foram feitas 50.191 avaliações e foram 
encerrados 29.639 benefícios no país

Mais da metade dos 
auxílios-doença que 
passaram pela perícia 
do pente-fino do INSS 
(Instituto Nacional do 

Seguro Social) foram cortados. Segun-
do o órgão, até o momento, foram fei-
tas 50.191 avaliações e foram encerrados 
29.639 benefícios no país, o que corres-
ponde a 59% do total analisado.

Na última segunda-feira (27), o go-
verno publicou uma convocação com 
os nomes de mais de 95 mil segurados 
que precisam agendar a perícia do pen-
te-fino para não terem o benefício sus-
penso e, posteriormente, cancelado.

No estado de São Paulo, foram con-
vocados 10.735 titulares de auxílios-
-doença que não passam por perícia há, 
pelo menos, seis meses, atrás apenas 
do Rio Grande do Sul, com 11.816 con-
vocados. Na sequência aparecem Bahia 
(6.880) e Rio de Janeiro (6.528).

Estão na lista todos os que não fo-
ram localizados pelo INSS e também os 
que receberam cartas, mas não agenda-
ram a avaliação médica no prazo. Esses 
segurados terão até o dia 11 de novem-
bro para agendar a perícia, pelo 135 ou 

pelo Meu INSS.
Quem não agendar o atendimen-

to ou não comparecer na data marcada 
terá o benefício suspenso até a regula-
rização. Após 60 dias da suspensão, o 
auxílio poderá ser cortado definitiva-
mente.

O governo mira benefícios que es-
tão sendo pagos a segurados que recu-
peraram a capacidade de trabalhar. O 
INSS pode chamar para o pente-fino 
auxílios que começaram a ser pagos há 
mais de dez anos e também benefícios 
concedidos judicialmente.

Desde agosto, quando começou a 
enviar as 170 mil cartas, o INSS selecio-
nou apenas segurados que recebem au-
xílios-doença. O órgão ainda não tem 
previsão de quando fará outra convoca-
ção para uma nova etapa do pente-fino.

De acordo com a ANMP (Associação 
Nacional dos Médicos Peritos da Previ-
dência), até o momento, o número de 
benefícios encerrados está bem abaixo 
do totalizado no primeiro pente-fino, 
há dois anos. “Isso mostra que a ANMP 
estava certa quando criticou o novo 
pente-fino, em meio a uma pandemia”, 
afirma o vice-presidente da ANMP, 

Francisco Eduardo Cardoso Alves.
Cardoso acredita que, possivelmen-

te, boa parte dos segurados consegui-
rá reativar o benefício na Justiça. “Há 
vários critérios equivocados [neste 
pente-fino], como a convocação de be-
neficiários com idade avançada”, diz o 
vice-presidente da associação.

Para a advogada Adriane Bramante, 
o número de benefícios já encerrados 
neste pente-fino é expressivo, consi-
derando que foi feita uma reavaliação 
de benefícios por invalidez. “Possivel-
mente, muitos segurados não tiveram 
tempo hábil para providenciar exames 
e laudos atualizados, pois estamos em 
um momento pandêmico, com hos-
pitais dando preferência para o atendi-
mento a casos de Covid”, afirma a pre-
sidente do IBDP (Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário).

O segurado que perder o benefício 
pode entrar com recurso no Conselho 
de Recursos da Previdência Social, ques-
tionando a decisão. O prazo para fazer o 
requerimento é de 30 dias, contados a 
partir do resultado da perícia. O pedido 
é feito pelo Meu INSS (aplicativo ou site) 
ou na Central 135. (FP)
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Curtas

ENCONTRADO. Nego 
do Borel foi encontra-
do pela Polícia Civil em 
um motel  Zona Norte 
do Rio, nesta terça-fei-
ra. O cantor havia sido 
dado como desapare-
cido pela família, após 
sair de casa no último 
domingo e não voltar. 
A Delegacia de Des-
coberta de Paradeiros 
(DDPA) informou que 
o funkeiro estava há 12 
horas em um quarto do 
Hotel Corinto, na com-
panhia de duas  
mulheres. 

LANÇAMENTO. Liam 
Gallagher, 49, contou 
ter dedicado uma mú-
sica de seu novo álbum 
“C’mon You Know” ao 
próprio irmão Noel Gal-
lagher, 54. Ao ser ques-
tionado sobre a faixa 
favorita de seu novo ál-
bum, ele citou o próxi-
mo single que lançará 
chamado “Better Days”, 
que definiu como 
“cheio de sol”. Trabalho 
deve ser lançado em 
maio de 2022. 

NOVO ÁLBUM?. Quase 
seis anos após o lança-
mento de “25”, Adele, 
33, pode estar próxima 
de divulgar um novo ál-
bum. É o que acreditam 
fãs da britânica. Até por-
que, outdoors e proje-
ções com o número 30 
começaram a aparecer 
em diferentes partes 
do mundo nos últimos 
dias. Cantora é conheci-
da por intitular seus ál-
buns com números.

‘Que esteja bem’
Apresentadora Tatá Werneck 

sobre os 5 meses sem Paulo 

Gustavo. 

A
ex-noiva do ator 
e ex-bbb Lucas 
Penteado, Júlia 
Franhani, ten-
tou suicídio na 

madrugada de segunda-feira 
(4) após acusações do ator. A 
mãe de Julia, Domenica pos-
tou em suas redes sociais o 
áudio de uma conversa com 
Lucas, e chama o rapaz de 
‘’hipócrita’’, e de  ‘’covarde’’ 
por permitir que sua filha 
receba ataques na internet. 
Júlia acusa Lucas Pentea-
do de roubar seu celular e 
seus documentos, além de o 
acusar de trocar a senha de 
suas redes sociais. Na última 
sexta-feira, Lucas Penteado 
causou ao gravar uma live 
enquanto dizia que estava 
tentando provar a traição da 
mulher.

ACUSADA DE TRAIÇÃO 
Ex-noiva tenta suicídio
Ex-BBB Lucas 
Penteado acusou a 
agora ex-noiva de 
traição em live e a 
jovem tentou  
se matar

Conká assume namoro
Karol Conká e o jogador do futebol do Boa Vista, Polidoro 
Junior assumiram romance neste domingo (3) através do 
story do influenciador Carlinhos Maia. Os pombinhos apro-
veitaram o fim de semana em Alagoas. O casal se conhe-
ceu por meio de amigos em comum e foram apresentados 
durante uma festa de rap. “Ele estava lá, foi pedir um espa-
cinho para tomar um ar e a gente começou a conversar, ele 
pediu meu número e foi”, explicou a rapper.

Estreia
Após uma série de adiamen-
tos, “Marighella” finalmente 
confirmou sua data de estreia 
nos cinemas brasileiros –4 de 
novembro. O filme protago-
nizou um imbróglio envol-
vendo a Ancine nos últimos 
meses, supostamente causa-
do pelo forte teor político da 
trama, que biografa o guerri-
lheiro comunista Marighella, 
morto pela ditadura militar.

Casada
Dani Bolina se casou com 
o lutador de MMA, Thiago 
Rela, em uma cerimônia in-
timista que aconteceu na 
igreja Lagoinha Miami Chur-
ch, nos Estados Unidos, nes-
te domingo (3). A celebração 
reuniu familiares e amigos 
próximos do casal. Dani e 
Thiago estão juntos há cerca 
de um ano e meio, e a artista 
está grávida de três meses. 

Rebelde e Romântica
Em setembro, Lady Gaga mostrava os prós e contras de se visitar o futuro. Com artistas da 
vanguarda pop global, lançou o álbum de remixes “Dawn of Chromatica”, um trabalho em 
que a brasileira Pabllo Vittar, a venezuelana Arca, a japonesa Rina Sawayama, entre outros 
recriaram as músicas de “Chromatica”, de 2020. Um mês depois, no início de outubro, Gaga 
larga este pop arrojado do século 21 para se aventurar em doces canções de Cole Porter em 
“Love For Sale”, seu segundo álbum ao lado do veterano e inalcançável Tony Bennett.
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 A A alta da inflação deve ter 
chegado ao seu maior nível 
em setembro, na avaliação do 
presidente do Banco Central 
(BC), Roberto Campos Neto. 
“Nós entendemos que, em 
termos de inflação de 12 me-
ses, setembro deve ser o pico. 
A gente ainda tem uma infla-
ção alta em setembro”, disse 
em palestra na Associação Co-
mercial de São Paulo. 

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), que mede a pré-
via da inflação oficial no país, 
chegou a 1,14% em setembro. 
A taxa é superior ao resultado 
de 0,89% de agosto e a 0,45% 
de setembro do ano passado. 
Com o resultado, a prévia da 
inflação oficial acumula taxas 
de 7,02% no ano e de 10,05% 
em 12 meses. 

Campos atribuiu a alta 

da inflação a “dois choques” 
ocorridos em 2020 e 2021. Se-
gundo o presidente do BC, 
no ano passado o Brasil so-
freu com um forte aumento 
dos preços dos alimentos as-
sociado a uma grande perda 
de valor do real em relação 
ao dólar. 

Neste ano, a inflação está 
sendo puxada, de acordo com 
a análise de Campos, pelo au-
mento dos preços da energia. 
A gasolina, segundo o presi-
dente do BC, continua subin-
do, apesar da quase estabili-
dade do preço do combustível 
a nível internacional, pela alta 
do etanol, que faz parte da 
composição vendida no Bra-
sil, e o aumento dos valores 
dos fretes. 

“O etanol subiu mais de 
40% no ano e o frete subiu 
também”, destacou. (AB)

Inflação atingiu pico 
em setembro

 A A produção industrial do 
Brasil caiu pelo terceiro mês 
seguido, registrando retração 
de 0,7% na passagem de julho 
para agosto. Com esse resul-
tado, o setor acumula ganho 
de 9,2% no ano e de 7,2% nos 
últimos 12 meses. 

A indústria ainda está 2,9% 
abaixo do patamar de feverei-
ro de 2020, na pré-pandemia 
da covid-19, e 19,1% abaixo do 
nível recorde, registrado em 
maio de 2011.

Os dados são da Pesqui-
sa Industrial Mensal (PIM) e 
foram divulgados nesta ter-
ça-feira (5) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). 

O gerente da pesquisa, 

André Macedo, explica que 
o resultado do mês segue a 
tendência acompanhada du-
rante o ano.

“O resultado de agosto não 
difere muito do panorama 
que a gente já vem apresen-
tando ao longo de 2021. Cla-
ro que isso tem os efeitos da 
pandemia sobre os processos 
produtivos. Fica bem eviden-
te esse desarranjo das cadeias 
produtivas, bem exemplifica-
do pelo desabastecimento de 
matérias-primas, de insumos 
para a produção de bens fi-
nais. Fica também muito bem 
evidenciado o encarecimento 
dos custos de produção, isso 
sob a ótica da oferta”, disse 
André Macedo. (AB)

Produção industrial 
cai pelo 3° mês

NOTAS

 A O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos Neto, 
disse na segunda (4) que está 
havendo um esforço para com-
bater contas laranjas – contas 
bancárias abertas por crimino-
sos em nome de outras pes-
soas. A medida busca aumentar 
a segurança do sistema de pa-
gamento instantâneo, o Pix. “A 
gente está forçando, incentivan-
do, a identificação desse tipo de 
contas e o cancelamento mais 
rapidamente”, disse durante pa-
lestra na Associação Comercial 
de São Paulo. 

Campos explicou que no 
caso de fraude ou até seques-
tro, os criminosos precisam de 
uma conta bancária sem os pró-
prios dados pessoais para movi-
mentar recursos. Daí a impor-
tância em identificar e fechar 
essas contas. “A gente precisa 

atacar esse movimento de con-
ta laranja. Precisa que os bancos 
se sintam muito responsáveis 
quando alguma conta laranja 
no sistema deles é usada para 
algum ato ilícito”, acrescentou.

Sem essa possibilidade de 
receber o dinheiro, Campos 
acredita que os criminosos de-
vem desistir de praticar esse 
tipo de ilegalidade pelo Pix. “No 
final das contas, se eu não te-
nho como pegar o dinheiro em 
espécie em nenhum momen-
to eu tenho uma diminuição 
da criminalidade relacionado a 
isso”, destacou.

Outra medida que entrou 
em vigor na segunda (4), limita 
em R$ 1 mil as transferências e 
pagamentos de pessoas físicas 
entre as 20h e as 6h. As contas 
de pessoas jurídicas não foram 
afetadas pela nova regra. (AB)

BC aumenta combate 
a contas laranjas

 D Outra medida que entrou em vigor, limita em R$ 1 mil as 
transferências e pagamentos de pessoas físicas entre as 20h e as 6h
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de São Paulo impediu a 
penhora de recursos do 

auxílio emergencial e do 
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Em pelo menos três decisões recentes, a 
Justiça de São Paulo impediu a penho-
ra de recursos do auxílio emergencial 
e do FGTS (Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço) emergencial de pessoas 

endividadas. Os magistrados que analisaram os 
casos entendem que esse dinheiro é impenhorá-
vel, justamente pelo seu caráter social e extraor-
dinário.

Em um dos processos, um homem do interior 
de São Paulo teve R$ 600 do auxílio emergencial 
bloqueados de sua conta-poupança social digital 
da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, 
o bloqueio foi convertido em penhora após deci-

são judicial de primeira instância.
O beneficiário recorreu e, 

na segunda instância, o de-
sembargador Ademir de Car-
valho Benedito ordenou o 
desbloqueio do valor. Como 
argumento, ele citou uma re-
solução do CNJ (Conselho Na-

cional de Justiça) do ano passado que recomenda 
aos juízes que os valores recebidos a título de au-
xílio emergencial não sejam penhorados.

O desembargador também citou o artigo 833 
do Código de Processo Civil, que define como 
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os 
soldos, os salários, as remunerações, os proven-
tos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 
os montepios, bem como as quantias recebidas 
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sus-
tento do devedor e de sua família, os ganhos de 
trabalhador autônomo e os honorários de profis-
sional liberal”.

Em um outro caso, um homem, também do 
interior paulista, teve R$ 901,48 bloqueados de 
sua conta da Caixa em razão de uma dívida. Se-
gundo os autos, esse recurso também é oriundo 
do auxílio emergencial. Após análise dos fatos 
em segunda instância, os valores foram libera-
dos por ordem do desembargador Cerqueira Lei-
te, que, em sua decisão, citou argumentos pareci-
dos aos de Carvalho. (FP)

Auxílio e FGTS 
emergencial não 
podem ser bloqueados

Em um processo, 
um homem do 
interior de São 
Paulo teve R$ 
600 do auxílio 
emergencial 
bloqueados 
de sua conta-
poupança social 
digital da Caixa 
Econômica 
Federal

Fique 
ligado  

 D Recentemente, o governo publicou uma convocação com os 
nomes de mais de 95 mil segurados que precisam agendar a perícia

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Pente-fino 
corta 6 em 
cada 10 
benefícios 
INSS. Segundo o órgão, até o momento, 
foram feitas 50.191 avaliações e foram 
encerrados 29.639 benefícios no país

Mais da metade dos 
auxílios-doença que 
passaram pela perícia 
do pente-fino do INSS 
(Instituto Nacional do 

Seguro Social) foram cortados. Segun-
do o órgão, até o momento, foram fei-
tas 50.191 avaliações e foram encerrados 
29.639 benefícios no país, o que corres-
ponde a 59% do total analisado.

Na última segunda-feira (27), o go-
verno publicou uma convocação com 
os nomes de mais de 95 mil segurados 
que precisam agendar a perícia do pen-
te-fino para não terem o benefício sus-
penso e, posteriormente, cancelado.

No estado de São Paulo, foram con-
vocados 10.735 titulares de auxílios-
-doença que não passam por perícia há, 
pelo menos, seis meses, atrás apenas 
do Rio Grande do Sul, com 11.816 con-
vocados. Na sequência aparecem Bahia 
(6.880) e Rio de Janeiro (6.528).

Estão na lista todos os que não fo-
ram localizados pelo INSS e também os 
que receberam cartas, mas não agenda-
ram a avaliação médica no prazo. Esses 
segurados terão até o dia 11 de novem-
bro para agendar a perícia, pelo 135 ou 

pelo Meu INSS.
Quem não agendar o atendimen-

to ou não comparecer na data marcada 
terá o benefício suspenso até a regula-
rização. Após 60 dias da suspensão, o 
auxílio poderá ser cortado definitiva-
mente.

O governo mira benefícios que es-
tão sendo pagos a segurados que recu-
peraram a capacidade de trabalhar. O 
INSS pode chamar para o pente-fino 
auxílios que começaram a ser pagos há 
mais de dez anos e também benefícios 
concedidos judicialmente.

Desde agosto, quando começou a 
enviar as 170 mil cartas, o INSS selecio-
nou apenas segurados que recebem au-
xílios-doença. O órgão ainda não tem 
previsão de quando fará outra convoca-
ção para uma nova etapa do pente-fino.

De acordo com a ANMP (Associação 
Nacional dos Médicos Peritos da Previ-
dência), até o momento, o número de 
benefícios encerrados está bem abaixo 
do totalizado no primeiro pente-fino, 
há dois anos. “Isso mostra que a ANMP 
estava certa quando criticou o novo 
pente-fino, em meio a uma pandemia”, 
afirma o vice-presidente da ANMP, 

Francisco Eduardo Cardoso Alves.
Cardoso acredita que, possivelmen-

te, boa parte dos segurados consegui-
rá reativar o benefício na Justiça. “Há 
vários critérios equivocados [neste 
pente-fino], como a convocação de be-
neficiários com idade avançada”, diz o 
vice-presidente da associação.

Para a advogada Adriane Bramante, 
o número de benefícios já encerrados 
neste pente-fino é expressivo, consi-
derando que foi feita uma reavaliação 
de benefícios por invalidez. “Possivel-
mente, muitos segurados não tiveram 
tempo hábil para providenciar exames 
e laudos atualizados, pois estamos em 
um momento pandêmico, com hos-
pitais dando preferência para o atendi-
mento a casos de Covid”, afirma a pre-
sidente do IBDP (Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário).

O segurado que perder o benefício 
pode entrar com recurso no Conselho 
de Recursos da Previdência Social, ques-
tionando a decisão. O prazo para fazer o 
requerimento é de 30 dias, contados a 
partir do resultado da perícia. O pedido 
é feito pelo Meu INSS (aplicativo ou site) 
ou na Central 135. (FP)
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EDITAL DE CONVOÇÃO DE ASSEMBLÉIA
 PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO

MALUPRI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, inscrita no
CNPJ nº 19.355.183/0001-96, com endereço na
AVENIDA DEPUTADO JACOB SALVADOR ZVEIBIL, s/
n, LOJA 44,CEP 05512-390, BUTANTÃ, SÃO PAULO/SP,
representada na forma de seu Contrato Social, doravante
denominada “EMPRESA”, e, de outro o SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES
RÁPIDAS (FAST FOOD) DE SÃO PAULO - SINDIFAST,
organização sindical, inscrita no CNPJ nº 01.480.456/0001-69,
com sede na Rua Grajau, nº 662, Sumaré, São Paulo, SP, CEP
01253-000, doravante denominado “SINDICATO” convocam os
empregados alocados na EMPRESA para Assembleia Virtual,
que ocorrerá no dia 14/10/2021, com início às 11h00 e término
às 12h00. O endereço eletrônico para votação será divulgado
através de comunicado que será fixado nas dependências da
empresa, bem como a minuta do Acordo Coletivo de Trabalho
objeto das tratativas, será discutida e deliberada a seguinte Ordem
do dia: enquadramento no piso salarial especial com vigência de
01/11/2020 até 31/10/2021. A votação e a homologação do
instrumento coletivo obedecerão às disposições estatutárias e
às normas do ordenamento pátrio.

São Paulo, 05 de Outubro de 2021.
Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 087/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados o PREGÃO PRESENCIAL nº 087/2021, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, NÃO DIFERENCIADA – AMPLA CONCORRÊNCIA, 
PROCESSO ADM. LICITATÓRIO nº 152/2021, objetivando: “Contratação de empresa para 
fornecimento de material didático Maker apostilado, e formação de professores e alunos 
através da interdisciplinaridade, promovendo a integração de conceitos de diversas áreas, tais 
como: linguagem, matemática, física, eletricidade, eletrônica, mecânica, arquitetura, ciências, 
história, geografia, artes, etc., dos alunos da rede municipal de ensino de Taquarituba que 
estiverem matriculados no Ensino Infantil, Fundamental I, e EJA (Educação de Jovens e Adultos) 
dentro das diretrizes da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, quatro aprendizagens 
fundamentais da UNESCO e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, conforme 
especificações em anexo e solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação”, que será 
regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, as disposições da L.F. 8.666/93, 
L.C. 123/2006, L.C. 147/2014, e demais normas aplicáveis. Recebimento dos envelopes pelo 
Pregoeiro dia 21/10/2021 a partir das 14h00, duração mínima de 30 minutos, Envelope nº 1 
(Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), no mesmo ato o credenciamento dos interessados 
em participar. LOCAL: Paço Municipal, Sala de Pregão, sito à Av. Gov. Mario Covas, n. 1915 
- Novo Centro, Taquarituba/SP. Edital à disposição dos interessados a partir de 06/10/2021, 
de 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 17h00, no Paço Municipal, ou no site www.taquarituba.sp. 
gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba/SP, 05 de outubro de 2021. 
Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transporte e Compras.

DESPACHO DO GABINETE
Nº PROCESSO: 086/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 
OBJETO: “CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DAS LARAN-
JEIRAS”

IMPUGNANTE: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI
VISTOS, ETC ...

Vem à elevada apreciação da autoridade superior o incluso PROCESSO: 086/2021 - 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 “CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO 
MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DAS LARANJEIRAS”, contendo o pedido formulado pela 
IMPUGNANTE.

EX – POSITIS:
Portanto, em face de todo o exposto, considerando as manifestações dos órgãos que 
antecedem a este decisório, entende bem em ACATAR, a DECISÃO apresentada pela 
Presidente da Comissão Municipal de Licitação (COMUL), a Sra. Cristina Pichol, para 
prosseguir com o certame em questão, pelas razões apresentadas pelo Sr. Alex Au-
gusto Dias, Arquiteto e Secretário de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Município 
de Maracaí-SP.  
Dê-se ciência ao interessado.
Int. e Prov.

Maracaí, em 05 de outubro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREGÃO PRESENCIAL 26/2021
PROC. ADM. 244/2021

O Prefeito Municipal de Alambari, no uso das suas atribuições legais e em atendimento ao § 4º do arti-
go 21 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessa-
dos, que fica RETIFICADO o edital referente ao Pregão Presencial 26/2021, Processo Administrativo 
244/2021, quanto ao tipo a ser realizado, alterando-se de MENOR PREÇO GLOBAL para MENOR 
PREÇO POR LOTE, por entender ser mais vantajoso para a administração pública. A abertura dos 
envelopes que antes estava designada para o dia 08/10/2021 às 09:30h será realizada na data 
de 22/10/2021 às 09:30h. Pregão este tendo como objeto a contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de dedetização em instalações completas, desratização em instalações 
completas, descupinização em madeiras e telhados e higienização de reservatórios de caixa d`água.
O Edital devidamente retificado já se encontra disponível e pode ser retirado junto à Prefeitura 
Municipal de Alambari ou através do endereço eletrônico: www.alambari.sp.gov.br. Ficam mantidas 
as demais disposições integrantes do Edital do Pregão Presencial nº 026/2021.

Alambari, 05 de outubro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021-FAMESP/HC
REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021-FAMESP/HC

PROCESSO Nº 0013306/2021-FAMESP/HC
Acha-se aberto e à disposição dos interessados de 01 à 25 de outubro de 2021, das 8:00 às 11:30 
horas e das 13:30 às 18:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião Junior, 
Município de Botucatu, Estado de São Paulo, Fone (014) 3881-4811 - FAX (014) 3881-4811 -  
ramal 110, site https://compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 039/2021-FAMESP/HC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021-FAMESP/HC, PROCESSO  
Nº 013306/2021-FAMESP/HC, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS (ANTIESPASMÓDICO, ANTIBIÓTICOS, ANTIHIPERTENSIVOS, 
DIURÉTICOS, ANTIEMÉTICOS, ANTIARRÍTMICOS, CORTICOSTERÓIDES, ANESTÉSICOS 
LOCAIS, ANTIMICÓTICOS, BRONCODILATADORES.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOTUCATU - FACULDADE 
DE MEDICINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, do tipo menor preço unitário por item,  
em conformidade com o disposto no ANEXO II. A abertura da sessão pública será realizada no  
dia 26 de outubro de 2021, com início às 09:00 horas.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 13527/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 06 de outubro ao dia 18 de outubro de 2021, das 
8:00 às 17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 
3606 ou 3356, site www.compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 065/2021-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021-FAMESP/BAURU, 
PROCESSO Nº 13527/2021-FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE 
PREÇOS EM CONSIGNAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, 
CARGA PARA GRAMPEADOR, ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES  
DA FAMESP: HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, do tipo menor preço por lote ofertado, em conformidade com o  
disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 19 de outubro de 2021, com início 
às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessa-
dos, que em decorrência de alterações efetuadas no Memorial 
Descritivo, está REPUBLICANDO o Pregão Eletrônico nº 149/2021, 

Edital nº 181/2021, PMH 3940/2021, objeto: “Aquisição de Equipamentos 
Médico Hospitalar, nos termos das especificações contidas no ANEXO I – 
Memorial Descritivo”. INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/
documentos de habilitação): 07/10/2021 a partir das 9:00 horas. PRAZO 
FINAL PARA CADASTRAMENTO (Propostas iniciais/documentos de habi-
litação): 21/10/2021 até as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase compe-
titiva): 21/10/2.021 às 9:30. Tempo de Disputa: 10 minutos. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível no 
website: www.bbmnetlicitacoes.com.br,o Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br 
> (Rolando a página para baixo > Lado Direito da página) > Acesso rápido 
> Licitações Fácil Hortolândia ou junto ou junto ao Departamento de Supri-
mentos, Setor de Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos San-
tos, nº 585, bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 05 de outubro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
Itajobi, 05/10/2021.

PARA: BEST COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA EPP
REF: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2021 - PROCESSO - LICITATÓRIO Nº 029/2021 
- ATA DE REGISTRO 07/2021 - REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM FORNECI-
MENTO DE OPERADOR/MOTORISTA/COMBUSTÍVEL, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS (SERM), 
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital.

Considerando que a empresa BEST COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 11.775.212/0001-67, 
está incomunicável, e foram feitas várias tentativas de contato através de e-mail e telefone informados pela empresa no 
referido Processo Licitatório, venho pelo presente NOTIFICAR a empresa BEST COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA EPP 
para que compareça para executar os serviços de LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA C/
CAPAC. 0,7 M3 até o dia 07/10/2021 às 09:00 horas, sob pena de sofrer as sanções cabíveis e ter o registro cancelado.

MUNICÍPIO DE ITAJOBI
SIDIOMAR UJAQUE

PREFEITO 

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, torna público para conhecimento 
dos interessados a abertura das seguintes lici-
tações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 39.960/2021. 
OBJETO: Registro de Preços para eventu-
al aquisição de insumos de bomba de infusão 
para pacientes provenientes de ações judiciais 
da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
26/10/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PRO-
POSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 27/10/2021 AS 08h30. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 247/2021, PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 42.628/2021. OBJETO: Aquisição 
de material farmacológico destinado aos dispen-
sários de medicamentos da Secretaria Munici-
pal da Saúde. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
INICIAIS ATÉ: 26/10/2021 AS 16 horas. ABER-
TURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 27/10/2021 AS 
08h30.Para aquisição dos editais os interes-
sados deverão acessar os sites http://www.ati-
baia.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br 
ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância 
de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, me-
diante o recolhimento de emolumentos no valor 
de R$ 10,00 (dez reais). CONCORRÊNCIA Nº 
017/2021, PROCESSO Nº 43.329/2021, cujo o 
objeto é a contratação de empresa especializada 
com fornecimento de material e mão de obra para 
montagem da decoração do NATAL LUZ ATIBAIA 
2.021. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO 
DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 09 
horas do dia 08 de novembro de 2.021, na sala 
de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS Nº 
018/2020, PROCESSO Nº 43.498/2021, cujo o 
objeto é a contratação de empresa especializa-
da, com fornecimento de material e mão de obra 
para recapeamento asfáltico no bairro Vila Mira, 
Trecho 01 e 02, Atibaia/SP. ENTREGA DOS EN-
VELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e 
Documentação”, às 09 horas do dia 22 de outu-
bro de 2.021, na sala de Licitações, sita a Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para 
aquisição dos editais os interessados deverão 
acessar o site http://www.atibaia.sp.gov.br ou, 
dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de 
Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, median-
te o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais). DEMAIS INFORMA-
ÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, 
sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 
11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LI-
CITAÇÕES, 05 de outubro de 2.021. -Jairo de 
Oliveira Bueno- Secretário de Administração. 
AVISO DE NOVA DATA. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 228/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 39.274/2021. OBJETO: Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços 
de recebimento, preparação e higienização, di-
gitalização, validação, indexação, conferência e 
remontagem de aproximadamente 16.000 exe-
cuções fiscais, para inserção dos arquivos no 
E-Saj do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. A Secretaria de Administração, no uso 
de suas atribuições, comunica aos interessa-
dos que foi REDESIGNADO para até as 16h:00 
do dia 14/10/2021 NOVA DATA para RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS e ABER-
TURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS, agendada para o dia 
15/10/2021 as 08h30m. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 229/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
37.913/2021. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de 
emissão de carnês de IPTU, lançamentos tribu-
tários de contribuição de melhorias e cobranças 
amigáveis dos devedores dos exercícios anterio-
res, emissão de carnês e boletos. A Secretaria 
de Administração, no uso de suas atribuições, 
comunica aos interessados que foi REDESIGNA-
DO para até as 16h:00 do dia 14/10/2021 NOVA 
DATA para RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
INICIAIS e ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍ-
CIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS, 
agendada para o dia 15/10/2021 as 08h30m. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2021, PRO-
CESSO Nº 31.468/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada, com fornecimento de 
material e mão de obra para reforma e amplia-
ção da E.M. Educador Paulo Freire, Atibaia/SP. 
A Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, comunica aos interessados que foi 
REDESIGNADO para até as 09 horas do dia 
09/11/2021 NOVA DATA para ENTREGA DOS 
ENVELOPES “Proposta e Documentação” e INÍ-
CIO DA SESSÃO, na sala de Licitações, sita a 
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. 
O edital e a Ata de esclarecimento e RERRATI-
FICAÇÃO do Edital encontram-se disponível aos 
interessados no site http://www.atibaia.sp.gov.br 
– Transparência Pública ou, ainda na sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis 
da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento de 
emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento 
de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 05 de outubro de 
2.021. -Everaldo da Silva- Divisão de Licitações.

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Dirigente do Centro de Material Bélico, da Policia Militar do Estado de São Paulo, comunica que se acha aberto, neste Centro,   
situado na Rua Alfredo Maia, 106, luz - São Paulo - SP, fone: (11) 3228-6055 o PREGÃO (ELETRONICO) Nº CMB-340/0013/21 - 
Processo nº CMB-2021340017, do tipo MENOR PREÇO, por item, para constituição de Ata de Registro de Preço, com validade de 
12 (doze) meses, para aquisição de 20.000 (vinte mil) espargidores individuais e 600 (seiscentos) espargidores coletivos, em 
conformidade com as Especificações Técnicas nº CMB-006 e 007, cuja realização da sessão ocorrerá em  22 de outubro de 2021, 
às 09:30h, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações sobre a licitação e o Edital 
poderão ser obtidas pelo telefone (11) 3228-6055 ou e-mail cmblicitacoes@policiamilitar.sp.gov.br.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA - CENTRO DE MATERIAL BÉLICO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063871-20.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) RENATA MENDES LISBOA, Brasileira, Prendas do Lar, CPF 415.433.638-06, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por 
parte de Unidade Recreativa Cidade Canção Ltda Epp, alegando em síntese que as partes firmaram contrato de serviços 
educacionais para o ano letivo de 2019 prestados para a filha da ré e que as prestações referentes a julho e agosto 2019 encontram-
se em atraso, no montante de R$ 1.404,73. Dessa forma, requereu a procedência da ação e condenação da ré ao pagamento do 
principal acrescido de juros moratórios, correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2021. 

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 085/2021 - Pregão Eletrônico 
n° 028/2021-Processo Administrativo nº 2.320/2021. OBJETO: Regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de materiais náuticos. 
Data da entrega das propostas dia 20/10/2021 as 10:00horas. Edital 
nº 139/2021– Pregão Presencial nº 043/2021-Processo Administrativo 
nº 10.827/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
ministrar aulas do PREPOM aquaviário e Curso Especial de Seguran-
ça de Embarcações de Passageiros (ESEP). Data da entrega das pro-
postas dia 20/10/2021 as 10:10horas. Edital nº 140/2021– Pregão Ele-
trônico nº 056/2021-Processo Administrativo nº 9.322/2021. OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de reagentes para 
uso na agência transfusional do Hospital Governador Mário Covas Jr. 
Data da entrega das propostas dia 20/10/2021 as 10:20horas. Edital nº 
141/2021– Pregão Eletrônico nº 057/2021-Processo Administrativo nº 
8.993/2021. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de inversores de voltagem e baterias estacionárias para uso na 
manutenção do sistema de energia solar. Data da entrega das propostas 
dia 21/10/2021 as 10:20horas. Os Editais completo deverão ser retira-
dos no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços 
– licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em 
até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabe-
la, 05 de outubro de 2021 – Benedito Wenceslau Neto - Departamento 
de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 482,90

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: TORNANDO SEM EFEITO

Fica sem efeito, na publicação do Jornal Gazeta de S. Paulo de 02-10-2021, página A6, em “GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITA-

ÇÃO – OBRAS”, no que diz respeito à “TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00196/21/02”, uma vez que a mesma 

foi publicada corretamente na edição de 05-10-2021, página B3.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
1032/21, PROCESSO Nº 2021/01559, Oferta de Compra 092301090572021OC01189 para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de CAT. TERAPÊUTICO 
8MM 7F CV DEFLECTIVEL  PEQ./EXTRA GD, CABO CONECTOR PARA CATETER 
TERAPEUTICO DE ABLAÇÃO 8MM, CABO-CONEC P/ CAT ELETROF TERAP 4 MM OU 
3,5MM., CAT P/  TERAPÊUTICO 4MM,  7F CURVAS DEFLECTIVEL, CAT  ABLACAO.
TERAPEUTICO, QUADRIPOLAR.7FR/8F PTA3, com cessão em comodato de equipamentos, 
incluindo acessórios e insumos que lhes sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada 
no dia 21/10/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 06/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
VANDERLI B. MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0909/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01672, Oferta de Compra 092301090572021OC01121 para a constituição de 
Sistema de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de Sistema de Videoendoscopia, 
cuja sessão será realizada no dia 20/10/2021 às 09:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 
O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) www.bec.sp.gov.br - opção “edital” 
e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão impressa, no Expediente do 
NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Cerqueira César, 
São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 05/10/2021. 
PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA e SUPLENTES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362.0001-64

Processo nº 044/2021- Tomada de Preços sob nº 008/2021
Prefeitura do Município de Itaoca/SP torna público aos interessados na licitação modalidade Tomada 
de Preços sob nº 008/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
ASFÀLTICO EM 05 (cinco) TRECHOS DA CIDADE E MUNICIPIO DE ITAOCA/SP, conforme especifi -
cações constantes no Anexo I do presente Edital, o credenciamento será a partir das 08h30min do dia 
28 de outubro de 2021 e a sessão pública do pregão está previsto para o mesmo dia as 09H. O Edital 
completo encontra-se disponível no site www.itaoca.sp.gov.br, Paço Municipal e e-mail licitacoes.
itaoca@gmail.com. Eziquiel Batista Fortes – Prefeito interino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de tubos de PEAD, para ampliação, manutenção e melhorias 
de galerias de águas pluviais, do município, através do Sistema de Registro de 
Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de 
cada entrega em até 10 (dez) dias, de acordo com a descrição que faz parte 
integrante do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através 
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este 
Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 20 de outubro 2021, às 09:00 horas. Maiores 
informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-
9208 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 05 DE OUTUBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021 - EDITAL N° 179/2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 022/2021
Objeto: concessão onerosa de uso para explo-
ração das bancas (09 unidades comerciais) no 
mercado municipal de São José do Rio Preto, con-
forme especi� cações constantes do edital e seus 
anexos – Sec. Mun. Agricultura. Local da entrega/
protocolo dos envelopes: Diretoria de Compras 
e Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º 
andar, Centro - Local da sessão:   Auditório Juan 
Bérgua, Térreo do Paço Municipal, localizado na 
Av. Alberto Andaló, 3030 – Centro - São José do 
Rio Preto - SP. Data limite para entrega/protocolo 
dos envelopes: Dia 09/novembro/2021 às 17:00 
horas - Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: Dia 10/novembro/2021 às 08:30 horas. 
Outras informações no site:  http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Resultado da Sessão
CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico N° 031/2021. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS ZERO KM, A SER UTILIZADO PELA UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO VILA DIGNIDADE DE JAÚ, COM RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 
Nº 895411/2019, CELEBRADO PELA UNIÃO POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU., proveniente do Processo Administrativo nº 1.005-PG/2021;
CONSIDERANDO que a sessão da referida licitação não acudiu licitantes, tornando a sessão DESERTA.
RESOLVO:
I - PUBLICAR o presente resultado;
II - DETERMINAR a republicação do referido Edital após averiguados os motivos que deram ensejo ao 
resultado do certame.
Jahu, 21 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

MUNICÍPIO DE JAHU

AVISO DE ANULAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 - PROCESSO nº 1498-PG/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, 
CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE GUIAS E SARJETAS E/OU CAPINAÇÃO E COLETA DE GALHOS 
DE PODAS DE ÁRVORES, DE JARDINAGEM E DE INSERVÍVEIS EM VIAS E LOGRADOUROS.
A Prefeitura do Município de Jahu torna pública a decisão de ANULAR os atos ocorridos durante a sessão 
pública do processo licitatório supracitado, com fulcro no art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93 C/C ART. 9º 
da Lei Federal 10.520/2002, na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, bem como o art. 49, § 3º da Lei 
8.666/93 c/c art. 109, I, “c”, dê-se ciência aos licitantes da anulação da sessão, para que, querendo, exerçam 
a ampla defesa e o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Jahu, 30 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO
Secretário de Economia e Finanças

MUNICÍPIO DE JAHU

EDITAL DE PREGÃO N.º 040/SEDUC/2021
PROCESSO: SEDUC-PRC-2019/23890
OFERTA DE COMPRA N° 080101000012021 
OC00001
OBJETO:  Prestação de serviços de cobertu-
ra, produção e edição de vídeo, transmissão, 
reprodução e retransmissão de conteúdos au-
diovisuais, reportagens e programas diversos, 
para divulgação de atos da secretaria da edu-
cação e temas de interesse da comunidade.

A Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo comunica aos licitantes que tendo em 
vista os tramites relativos a Prova de Conceito 
conforme item 5.8.4 do edital do pregão ele-
trônico em epígrafe, a reativação para conti-
nuidade da sessão pública será agendada 
com previsão de reabertura no dia 13/10/2021 
(quarta-feira), às 10:00 horas. 

INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: 1D17646D-E268-4110-91B6-F9D1C8B21CD2
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EDITAL DE CONVOÇÃO DE ASSEMBLÉIA
 PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO

MALUPRI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, inscrita no
CNPJ nº 19.355.183/0001-96, com endereço na
AVENIDA DEPUTADO JACOB SALVADOR ZVEIBIL, s/
n, LOJA 44,CEP 05512-390, BUTANTÃ, SÃO PAULO/SP,
representada na forma de seu Contrato Social, doravante
denominada “EMPRESA”, e, de outro o SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES
RÁPIDAS (FAST FOOD) DE SÃO PAULO - SINDIFAST,
organização sindical, inscrita no CNPJ nº 01.480.456/0001-69,
com sede na Rua Grajau, nº 662, Sumaré, São Paulo, SP, CEP
01253-000, doravante denominado “SINDICATO” convocam os
empregados alocados na EMPRESA para Assembleia Virtual,
que ocorrerá no dia 14/10/2021, com início às 11h00 e término
às 12h00. O endereço eletrônico para votação será divulgado
através de comunicado que será fixado nas dependências da
empresa, bem como a minuta do Acordo Coletivo de Trabalho
objeto das tratativas, será discutida e deliberada a seguinte Ordem
do dia: enquadramento no piso salarial especial com vigência de
01/11/2020 até 31/10/2021. A votação e a homologação do
instrumento coletivo obedecerão às disposições estatutárias e
às normas do ordenamento pátrio.

São Paulo, 05 de Outubro de 2021.
Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 087/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados o PREGÃO PRESENCIAL nº 087/2021, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, NÃO DIFERENCIADA – AMPLA CONCORRÊNCIA, 
PROCESSO ADM. LICITATÓRIO nº 152/2021, objetivando: “Contratação de empresa para 
fornecimento de material didático Maker apostilado, e formação de professores e alunos 
através da interdisciplinaridade, promovendo a integração de conceitos de diversas áreas, tais 
como: linguagem, matemática, física, eletricidade, eletrônica, mecânica, arquitetura, ciências, 
história, geografia, artes, etc., dos alunos da rede municipal de ensino de Taquarituba que 
estiverem matriculados no Ensino Infantil, Fundamental I, e EJA (Educação de Jovens e Adultos) 
dentro das diretrizes da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, quatro aprendizagens 
fundamentais da UNESCO e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, conforme 
especificações em anexo e solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação”, que será 
regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, as disposições da L.F. 8.666/93, 
L.C. 123/2006, L.C. 147/2014, e demais normas aplicáveis. Recebimento dos envelopes pelo 
Pregoeiro dia 21/10/2021 a partir das 14h00, duração mínima de 30 minutos, Envelope nº 1 
(Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), no mesmo ato o credenciamento dos interessados 
em participar. LOCAL: Paço Municipal, Sala de Pregão, sito à Av. Gov. Mario Covas, n. 1915 
- Novo Centro, Taquarituba/SP. Edital à disposição dos interessados a partir de 06/10/2021, 
de 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 17h00, no Paço Municipal, ou no site www.taquarituba.sp. 
gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba/SP, 05 de outubro de 2021. 
Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transporte e Compras.

DESPACHO DO GABINETE
Nº PROCESSO: 086/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 
OBJETO: “CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DAS LARAN-
JEIRAS”

IMPUGNANTE: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI
VISTOS, ETC ...

Vem à elevada apreciação da autoridade superior o incluso PROCESSO: 086/2021 - 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 “CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO 
MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DAS LARANJEIRAS”, contendo o pedido formulado pela 
IMPUGNANTE.

EX – POSITIS:
Portanto, em face de todo o exposto, considerando as manifestações dos órgãos que 
antecedem a este decisório, entende bem em ACATAR, a DECISÃO apresentada pela 
Presidente da Comissão Municipal de Licitação (COMUL), a Sra. Cristina Pichol, para 
prosseguir com o certame em questão, pelas razões apresentadas pelo Sr. Alex Au-
gusto Dias, Arquiteto e Secretário de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Município 
de Maracaí-SP.  
Dê-se ciência ao interessado.
Int. e Prov.

Maracaí, em 05 de outubro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREGÃO PRESENCIAL 26/2021
PROC. ADM. 244/2021

O Prefeito Municipal de Alambari, no uso das suas atribuições legais e em atendimento ao § 4º do arti-
go 21 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessa-
dos, que fica RETIFICADO o edital referente ao Pregão Presencial 26/2021, Processo Administrativo 
244/2021, quanto ao tipo a ser realizado, alterando-se de MENOR PREÇO GLOBAL para MENOR 
PREÇO POR LOTE, por entender ser mais vantajoso para a administração pública. A abertura dos 
envelopes que antes estava designada para o dia 08/10/2021 às 09:30h será realizada na data 
de 22/10/2021 às 09:30h. Pregão este tendo como objeto a contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de dedetização em instalações completas, desratização em instalações 
completas, descupinização em madeiras e telhados e higienização de reservatórios de caixa d`água.
O Edital devidamente retificado já se encontra disponível e pode ser retirado junto à Prefeitura 
Municipal de Alambari ou através do endereço eletrônico: www.alambari.sp.gov.br. Ficam mantidas 
as demais disposições integrantes do Edital do Pregão Presencial nº 026/2021.

Alambari, 05 de outubro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021-FAMESP/HC
REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021-FAMESP/HC

PROCESSO Nº 0013306/2021-FAMESP/HC
Acha-se aberto e à disposição dos interessados de 01 à 25 de outubro de 2021, das 8:00 às 11:30 
horas e das 13:30 às 18:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião Junior, 
Município de Botucatu, Estado de São Paulo, Fone (014) 3881-4811 - FAX (014) 3881-4811 -  
ramal 110, site https://compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 039/2021-FAMESP/HC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021-FAMESP/HC, PROCESSO  
Nº 013306/2021-FAMESP/HC, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS (ANTIESPASMÓDICO, ANTIBIÓTICOS, ANTIHIPERTENSIVOS, 
DIURÉTICOS, ANTIEMÉTICOS, ANTIARRÍTMICOS, CORTICOSTERÓIDES, ANESTÉSICOS 
LOCAIS, ANTIMICÓTICOS, BRONCODILATADORES.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOTUCATU - FACULDADE 
DE MEDICINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, do tipo menor preço unitário por item,  
em conformidade com o disposto no ANEXO II. A abertura da sessão pública será realizada no  
dia 26 de outubro de 2021, com início às 09:00 horas.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 13527/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 06 de outubro ao dia 18 de outubro de 2021, das 
8:00 às 17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 
3606 ou 3356, site www.compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 065/2021-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2021-FAMESP/BAURU, 
PROCESSO Nº 13527/2021-FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE 
PREÇOS EM CONSIGNAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, 
CARGA PARA GRAMPEADOR, ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES  
DA FAMESP: HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, do tipo menor preço por lote ofertado, em conformidade com o  
disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 19 de outubro de 2021, com início 
às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessa-
dos, que em decorrência de alterações efetuadas no Memorial 
Descritivo, está REPUBLICANDO o Pregão Eletrônico nº 149/2021, 

Edital nº 181/2021, PMH 3940/2021, objeto: “Aquisição de Equipamentos 
Médico Hospitalar, nos termos das especificações contidas no ANEXO I – 
Memorial Descritivo”. INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/
documentos de habilitação): 07/10/2021 a partir das 9:00 horas. PRAZO 
FINAL PARA CADASTRAMENTO (Propostas iniciais/documentos de habi-
litação): 21/10/2021 até as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase compe-
titiva): 21/10/2.021 às 9:30. Tempo de Disputa: 10 minutos. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível no 
website: www.bbmnetlicitacoes.com.br,o Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br 
> (Rolando a página para baixo > Lado Direito da página) > Acesso rápido 
> Licitações Fácil Hortolândia ou junto ou junto ao Departamento de Supri-
mentos, Setor de Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos San-
tos, nº 585, bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 05 de outubro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
Itajobi, 05/10/2021.

PARA: BEST COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA EPP
REF: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2021 - PROCESSO - LICITATÓRIO Nº 029/2021 
- ATA DE REGISTRO 07/2021 - REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM FORNECI-
MENTO DE OPERADOR/MOTORISTA/COMBUSTÍVEL, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS (SERM), 
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital.

Considerando que a empresa BEST COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 11.775.212/0001-67, 
está incomunicável, e foram feitas várias tentativas de contato através de e-mail e telefone informados pela empresa no 
referido Processo Licitatório, venho pelo presente NOTIFICAR a empresa BEST COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA EPP 
para que compareça para executar os serviços de LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA C/
CAPAC. 0,7 M3 até o dia 07/10/2021 às 09:00 horas, sob pena de sofrer as sanções cabíveis e ter o registro cancelado.

MUNICÍPIO DE ITAJOBI
SIDIOMAR UJAQUE

PREFEITO 

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, torna público para conhecimento 
dos interessados a abertura das seguintes lici-
tações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 39.960/2021. 
OBJETO: Registro de Preços para eventu-
al aquisição de insumos de bomba de infusão 
para pacientes provenientes de ações judiciais 
da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas 
parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
26/10/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PRO-
POSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 27/10/2021 AS 08h30. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 247/2021, PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 42.628/2021. OBJETO: Aquisição 
de material farmacológico destinado aos dispen-
sários de medicamentos da Secretaria Munici-
pal da Saúde. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
INICIAIS ATÉ: 26/10/2021 AS 16 horas. ABER-
TURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 27/10/2021 AS 
08h30.Para aquisição dos editais os interes-
sados deverão acessar os sites http://www.ati-
baia.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br 
ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância 
de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, me-
diante o recolhimento de emolumentos no valor 
de R$ 10,00 (dez reais). CONCORRÊNCIA Nº 
017/2021, PROCESSO Nº 43.329/2021, cujo o 
objeto é a contratação de empresa especializada 
com fornecimento de material e mão de obra para 
montagem da decoração do NATAL LUZ ATIBAIA 
2.021. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO 
DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 09 
horas do dia 08 de novembro de 2.021, na sala 
de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS Nº 
018/2020, PROCESSO Nº 43.498/2021, cujo o 
objeto é a contratação de empresa especializa-
da, com fornecimento de material e mão de obra 
para recapeamento asfáltico no bairro Vila Mira, 
Trecho 01 e 02, Atibaia/SP. ENTREGA DOS EN-
VELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e 
Documentação”, às 09 horas do dia 22 de outu-
bro de 2.021, na sala de Licitações, sita a Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para 
aquisição dos editais os interessados deverão 
acessar o site http://www.atibaia.sp.gov.br ou, 
dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de 
Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, median-
te o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais). DEMAIS INFORMA-
ÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, 
sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 
11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LI-
CITAÇÕES, 05 de outubro de 2.021. -Jairo de 
Oliveira Bueno- Secretário de Administração. 
AVISO DE NOVA DATA. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 228/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 39.274/2021. OBJETO: Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços 
de recebimento, preparação e higienização, di-
gitalização, validação, indexação, conferência e 
remontagem de aproximadamente 16.000 exe-
cuções fiscais, para inserção dos arquivos no 
E-Saj do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. A Secretaria de Administração, no uso 
de suas atribuições, comunica aos interessa-
dos que foi REDESIGNADO para até as 16h:00 
do dia 14/10/2021 NOVA DATA para RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS e ABER-
TURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS, agendada para o dia 
15/10/2021 as 08h30m. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 229/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
37.913/2021. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de 
emissão de carnês de IPTU, lançamentos tribu-
tários de contribuição de melhorias e cobranças 
amigáveis dos devedores dos exercícios anterio-
res, emissão de carnês e boletos. A Secretaria 
de Administração, no uso de suas atribuições, 
comunica aos interessados que foi REDESIGNA-
DO para até as 16h:00 do dia 14/10/2021 NOVA 
DATA para RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
INICIAIS e ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍ-
CIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS, 
agendada para o dia 15/10/2021 as 08h30m. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2021, PRO-
CESSO Nº 31.468/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada, com fornecimento de 
material e mão de obra para reforma e amplia-
ção da E.M. Educador Paulo Freire, Atibaia/SP. 
A Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, comunica aos interessados que foi 
REDESIGNADO para até as 09 horas do dia 
09/11/2021 NOVA DATA para ENTREGA DOS 
ENVELOPES “Proposta e Documentação” e INÍ-
CIO DA SESSÃO, na sala de Licitações, sita a 
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. 
O edital e a Ata de esclarecimento e RERRATI-
FICAÇÃO do Edital encontram-se disponível aos 
interessados no site http://www.atibaia.sp.gov.br 
– Transparência Pública ou, ainda na sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis 
da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento de 
emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento 
de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 05 de outubro de 
2.021. -Everaldo da Silva- Divisão de Licitações.

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Dirigente do Centro de Material Bélico, da Policia Militar do Estado de São Paulo, comunica que se acha aberto, neste Centro,   
situado na Rua Alfredo Maia, 106, luz - São Paulo - SP, fone: (11) 3228-6055 o PREGÃO (ELETRONICO) Nº CMB-340/0013/21 - 
Processo nº CMB-2021340017, do tipo MENOR PREÇO, por item, para constituição de Ata de Registro de Preço, com validade de 
12 (doze) meses, para aquisição de 20.000 (vinte mil) espargidores individuais e 600 (seiscentos) espargidores coletivos, em 
conformidade com as Especificações Técnicas nº CMB-006 e 007, cuja realização da sessão ocorrerá em  22 de outubro de 2021, 
às 09:30h, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações sobre a licitação e o Edital 
poderão ser obtidas pelo telefone (11) 3228-6055 ou e-mail cmblicitacoes@policiamilitar.sp.gov.br.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA - CENTRO DE MATERIAL BÉLICO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063871-20.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) RENATA MENDES LISBOA, Brasileira, Prendas do Lar, CPF 415.433.638-06, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por 
parte de Unidade Recreativa Cidade Canção Ltda Epp, alegando em síntese que as partes firmaram contrato de serviços 
educacionais para o ano letivo de 2019 prestados para a filha da ré e que as prestações referentes a julho e agosto 2019 encontram-
se em atraso, no montante de R$ 1.404,73. Dessa forma, requereu a procedência da ação e condenação da ré ao pagamento do 
principal acrescido de juros moratórios, correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2021. 

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 085/2021 - Pregão Eletrônico 
n° 028/2021-Processo Administrativo nº 2.320/2021. OBJETO: Regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de materiais náuticos. 
Data da entrega das propostas dia 20/10/2021 as 10:00horas. Edital 
nº 139/2021– Pregão Presencial nº 043/2021-Processo Administrativo 
nº 10.827/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
ministrar aulas do PREPOM aquaviário e Curso Especial de Seguran-
ça de Embarcações de Passageiros (ESEP). Data da entrega das pro-
postas dia 20/10/2021 as 10:10horas. Edital nº 140/2021– Pregão Ele-
trônico nº 056/2021-Processo Administrativo nº 9.322/2021. OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de reagentes para 
uso na agência transfusional do Hospital Governador Mário Covas Jr. 
Data da entrega das propostas dia 20/10/2021 as 10:20horas. Edital nº 
141/2021– Pregão Eletrônico nº 057/2021-Processo Administrativo nº 
8.993/2021. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de inversores de voltagem e baterias estacionárias para uso na 
manutenção do sistema de energia solar. Data da entrega das propostas 
dia 21/10/2021 as 10:20horas. Os Editais completo deverão ser retira-
dos no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços 
– licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em 
até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabe-
la, 05 de outubro de 2021 – Benedito Wenceslau Neto - Departamento 
de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 482,90

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: TORNANDO SEM EFEITO

Fica sem efeito, na publicação do Jornal Gazeta de S. Paulo de 02-10-2021, página A6, em “GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITA-

ÇÃO – OBRAS”, no que diz respeito à “TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00196/21/02”, uma vez que a mesma 

foi publicada corretamente na edição de 05-10-2021, página B3.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
1032/21, PROCESSO Nº 2021/01559, Oferta de Compra 092301090572021OC01189 para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de CAT. TERAPÊUTICO 
8MM 7F CV DEFLECTIVEL  PEQ./EXTRA GD, CABO CONECTOR PARA CATETER 
TERAPEUTICO DE ABLAÇÃO 8MM, CABO-CONEC P/ CAT ELETROF TERAP 4 MM OU 
3,5MM., CAT P/  TERAPÊUTICO 4MM,  7F CURVAS DEFLECTIVEL, CAT  ABLACAO.
TERAPEUTICO, QUADRIPOLAR.7FR/8F PTA3, com cessão em comodato de equipamentos, 
incluindo acessórios e insumos que lhes sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada 
no dia 21/10/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 06/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
VANDERLI B. MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0909/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01672, Oferta de Compra 092301090572021OC01121 para a constituição de 
Sistema de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de Sistema de Videoendoscopia, 
cuja sessão será realizada no dia 20/10/2021 às 09:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 
O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) www.bec.sp.gov.br - opção “edital” 
e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão impressa, no Expediente do 
NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Cerqueira César, 
São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 05/10/2021. 
PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA e SUPLENTES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362.0001-64

Processo nº 044/2021- Tomada de Preços sob nº 008/2021
Prefeitura do Município de Itaoca/SP torna público aos interessados na licitação modalidade Tomada 
de Preços sob nº 008/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
ASFÀLTICO EM 05 (cinco) TRECHOS DA CIDADE E MUNICIPIO DE ITAOCA/SP, conforme especifi -
cações constantes no Anexo I do presente Edital, o credenciamento será a partir das 08h30min do dia 
28 de outubro de 2021 e a sessão pública do pregão está previsto para o mesmo dia as 09H. O Edital 
completo encontra-se disponível no site www.itaoca.sp.gov.br, Paço Municipal e e-mail licitacoes.
itaoca@gmail.com. Eziquiel Batista Fortes – Prefeito interino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de tubos de PEAD, para ampliação, manutenção e melhorias 
de galerias de águas pluviais, do município, através do Sistema de Registro de 
Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de 
cada entrega em até 10 (dez) dias, de acordo com a descrição que faz parte 
integrante do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através 
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este 
Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 20 de outubro 2021, às 09:00 horas. Maiores 
informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-
9208 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 05 DE OUTUBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021 - EDITAL N° 179/2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 022/2021
Objeto: concessão onerosa de uso para explo-
ração das bancas (09 unidades comerciais) no 
mercado municipal de São José do Rio Preto, con-
forme especi� cações constantes do edital e seus 
anexos – Sec. Mun. Agricultura. Local da entrega/
protocolo dos envelopes: Diretoria de Compras 
e Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º 
andar, Centro - Local da sessão:   Auditório Juan 
Bérgua, Térreo do Paço Municipal, localizado na 
Av. Alberto Andaló, 3030 – Centro - São José do 
Rio Preto - SP. Data limite para entrega/protocolo 
dos envelopes: Dia 09/novembro/2021 às 17:00 
horas - Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: Dia 10/novembro/2021 às 08:30 horas. 
Outras informações no site:  http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Resultado da Sessão
CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico N° 031/2021. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS ZERO KM, A SER UTILIZADO PELA UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO VILA DIGNIDADE DE JAÚ, COM RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 
Nº 895411/2019, CELEBRADO PELA UNIÃO POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU., proveniente do Processo Administrativo nº 1.005-PG/2021;
CONSIDERANDO que a sessão da referida licitação não acudiu licitantes, tornando a sessão DESERTA.
RESOLVO:
I - PUBLICAR o presente resultado;
II - DETERMINAR a republicação do referido Edital após averiguados os motivos que deram ensejo ao 
resultado do certame.
Jahu, 21 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

MUNICÍPIO DE JAHU

AVISO DE ANULAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 - PROCESSO nº 1498-PG/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, 
CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE GUIAS E SARJETAS E/OU CAPINAÇÃO E COLETA DE GALHOS 
DE PODAS DE ÁRVORES, DE JARDINAGEM E DE INSERVÍVEIS EM VIAS E LOGRADOUROS.
A Prefeitura do Município de Jahu torna pública a decisão de ANULAR os atos ocorridos durante a sessão 
pública do processo licitatório supracitado, com fulcro no art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93 C/C ART. 9º 
da Lei Federal 10.520/2002, na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, bem como o art. 49, § 3º da Lei 
8.666/93 c/c art. 109, I, “c”, dê-se ciência aos licitantes da anulação da sessão, para que, querendo, exerçam 
a ampla defesa e o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Jahu, 30 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO
Secretário de Economia e Finanças

MUNICÍPIO DE JAHU

EDITAL DE PREGÃO N.º 040/SEDUC/2021
PROCESSO: SEDUC-PRC-2019/23890
OFERTA DE COMPRA N° 080101000012021 
OC00001
OBJETO:  Prestação de serviços de cobertu-
ra, produção e edição de vídeo, transmissão, 
reprodução e retransmissão de conteúdos au-
diovisuais, reportagens e programas diversos, 
para divulgação de atos da secretaria da edu-
cação e temas de interesse da comunidade.

A Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo comunica aos licitantes que tendo em 
vista os tramites relativos a Prova de Conceito 
conforme item 5.8.4 do edital do pregão ele-
trônico em epígrafe, a reativação para conti-
nuidade da sessão pública será agendada 
com previsão de reabertura no dia 13/10/2021 
(quarta-feira), às 10:00 horas. 

INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B3gazetasp.com.br
Quarta-feira, 6 De outubro De 2021 Economia

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0002072-02.2012.5.15.0032 – DA 2ª 
VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAS/SP. EXEQUENTE: DIEGO FORTUNATO 
RODRIGUES. EXECUTADO: FORMLINE COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA – ME E 
OUTROS (4). BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.
posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, Insta-
gram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 38962046 e (19) 99919-
2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade 
de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, 
nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital 
para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 29/09/2021 a 03/01/2022, 
estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A 
presente venda se dará nos termos deste edital: IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da matrí-
cula 78.282, do 3° Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Campinas/SP. DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL: Apartamento n° 13 do 1° pavimento do Bloco 7 do Conjunto Habitacional Residencial São 
Gabriel, situado à Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, n° 3007, composto de sala, 
dois dormitórios, circulação e cozinha, área de serviço e um banheiro social, contendo 43,50000m² 
de área privativa, área comum de 14,03186m², encerrando a área total de 57,53186m², ocupando 
fração ideal de 0,300% ou seja 53,50146m² no terreno e correspondendo-lhe o box de garagem n° 
7-F que contém área total de 6,34834m², e ocupa a fração ideal de 0,033% ou seja 6,23464m², no 
terreno minuciosamente descrito e caracterizado no título aquisitivo. DATA DA AVALIAÇÃO: 07 de 
novembro de 2018. PERCENTUAL DA PENHORA: 100% VALOR UNITÁRIO (% PENHORADO): 
R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 285.000,00 
(duzentos e oitenta e cinco mil reais). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL: 1. VALOR MÍNIMO: 
O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% da avaliação. 2. VISITA: fica autorizada a 
visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele 
indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, assina eletronicamente, que valerá como 
MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visitação do imóvel acima descrito. É vedado 
aos depositários criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, 
IV do CPC, ficando autorizado o uso da força policial, se necessário. 3. FORMAS DE PAGAMENTO: 
a) A VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação 
da proposta vencedora. b) A PRAZO, Registre-se a possibilidade de parcelamento do pagamento do 
valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do NOVO CPC. 4. Fica escla-
recido que os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição 
de melhorias e multas, sub-rogam-se sob o respectivo preço, por eles não respondendo o adquiren-
te, já que a arrematação de bens através de alienação judicial, tem natureza jurídica de aquisição 
originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação 
do artigo 130-, parágrafo único, do CTN). 5. DO IMÓVEL: O imóvel será vendido pelo caráter “AD 
CORPUS” e no estado em que se encontram. A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos 
em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrematantes/proprietários/
União. O Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsa-
bilidades por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, 
trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer 
dificuldade quanto a: obter/localizar p bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, loca-
lizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 
providências cabíveis. 6. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor 
mínimo de venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação 
do Juízo responsável. Na hipótese de acordo, pagamento ou adjudicação do débito após a publicação 
do despacho de nomeação, mas antes da realização do encerramento da alienação, o corretor res-
ponsável fara jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco por cento) do valor do bem. 
Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, 
fará jus o corretor nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e 
conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na 
forma do artigo 789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução. O credor que não adjudicar 
os bens conscritos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los presencialmente durante 
o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor 
nomeado. Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do 
valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a arrematação, sem prejuízo a 
condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado. Os Embargos à arrematação, 
de acordo com o artigo 903 no Novo Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da venda 
realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados proce-
dentes os Embargos. O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará a fluir 
na data da alienação Pública, independente de nova notificação. Servirá também o presente despa-
cho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo bem objeto da alienação a fim de 
informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO DEVEDOR de eventuais taxas, 
condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atentatório a 
dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente alienação ao disposto no Artigo 
893 do Código de Processo Civil. A publicação deste despacho/edital supre eventual insucesso nas 
intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à executada e/ou sócios, inclusive aos 
cônjuges quando for o caso. Deverá o interessado proceder a impressão diretamente pela consulta 
pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado eletronicamente terá validade para 
os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006. Observe-se que a autenticidade poderá ser aferi-
da mediante consulta ao seguinte endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/
ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo “número do documento” o número do respec-
tivo código de barras. 7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a) Por agendamento, mediante contato 
direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010. 
b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor judicial-
benito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 29/09/2021 BENITO TOMAZ VICENSOTTI, 
Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.


                    
             
        
           





     


 

 

 

 

America Net S.A.
(Atual Denominação da America Net Ltda.)

CNPJ/ME nº 01.778.972/0001-74 - NIRE nº 3530056154-6 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia dos Titulares das Notas Promissórias da 1ª (primeira) Emissão, 

para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição de Notas Promissórias, 
em 33 (trinta e três) Séries, da America Net S.A. (Atual Denominação de

America Net Ltda.), Realizada em 09 de Setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Em 09 de setembro de 2021, às 09:00, de forma exclusivamente digital, conforme Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 625 de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), com a dispensa de videoconferência em razão da presença dos Notista (conforme 
definido abaixo), com os votos proferidos via e-mail e arquivados na sede da America Net S.A. (atual denominação de America Net Ltda.), 
localizada na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, Torre Jacarandá, Tamboré, CEP 06460-040, na 
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Emissora”). 2. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença 
de Notista (conforme definido abaixo) representando 100% (cem por cento) das notas promissórias em circulação da 1ª (primeira) Emissão, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição de Notas Promissórias, em 33 (trinta e três) Séries, da America Net S.A. 
(atual denominação de America Net Ltda.), conforme previsto na cláusula de “Assembleia Geral de Titulares de Notas Promissórias” das 
cártulas (“Emissão”, “Notas Promissórias” e “Cártulas”). 3. Presença: Presentes (i) os representantes do titular de 100% (cem por cento) das 
Notas Promissórias em Circulação (conforme definido nas Cártulas) (“Notista”), conforme se verificou na assinatura da lista de presença 
abaixo; (ii) a representante legal da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário das Notas 
Promissórias (“Agente Fiduciário”); e (iii) a Companhia, devidamente representada por seus representantes legais. 4. Mesa: Presidente a Sra. 
Camila Aparecida Belmonte Gomes Clementino, e como Secretário o Sr. Guillaume Rochy. 5. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar 
acerca: (i) aprovação da não configuração da hipótese de vencimento antecipado das Notas Promissórias, em razão da não entrega no prazo 
estipulado na Cláusula “Obrigações da Emissora e da Avalista”, item “(i)”, alínea “(b)” das Cártulas, pela Emissora ao Agente Fiduciário, dos 
documentos e informações financeiras ali previstos referentes ao primeiro semestre de 2021 da Emissora e da Mappel Participações S.A. 
(“Avalista”), com a consequente aprovação da prorrogação do referido prazo para até o dia 15 de setembro de 2021 (“Informações 
Financeiras 1º Semestre 2021”). 6. Deliberações: Instalada validamente a presente assembleia, após esclarecimentos e discussões acerca 
das matérias constantes da Ordem do Dia: (i) o Notista, representando 100% (cem por cento) das Notas Promissórias em Circulação, sem o 
registro de votos contrários ou de abstenções, deliberar por aprovar a não declaração de vencimento antecipado das Notas Promissórias, nos 
termos da Cláusula “Obrigações da Emissora e da Avalista”, item “(i)”, alínea “(b)” das Cártulas, em razão da não apresentação, no prazo 
previsto nas Cártulas, das Informações Financeiras 1º Semestre 2021 da Emissora e da Avalista, com a consequente concessão de prazo 
adicional àquele previsto nas Cártulas, de modo que informações e documentos devem ser apresentados até o dia 15 de setembro de 2021 
(inclusive). A Companhia informa que a presente assembleia atendeu a todos os requisitos e orientações de procedimentos para sua 
realização, conforme determina a ICVM 625, em especial ao seu artigo 7. O Secretário da mesa, nos termos do artigo 8 , parágrafo 2º da 
ICVM 625, registra a presença do Notista presente, de forma que será dispensada sua respectiva assinatura ao final desta ata. As 
Deliberações acima estão restritas apenas à Ordem do Dia e não serão interpretadas como renúncia de qualquer direito do Notista e/ou 
deveres da Companhia, decorrentes de lei e/ou das Cártulas. Ficam ratificados todos os demais termos e condições das Cártulas não 
alterados nos termos desta Assembleia Geral dos Titulares de Notas Promissórias, bem como todos os demais documentos da Emissão até 
o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas. 7. Definições: Todos os termos iniciados em letra maiúscula aqui não 
definidos, encontram o significado que lhes é atribuído nas Cártulas. 8. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, 
não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida 
e acha da conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 09 de setembro de 2021. Camila Aparecida Belmonte Gomes Clementino - 
Presidente; Guillaume Rochy - Secretário(a). JUCESP nº 462.654/21-7 em 23/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA 
CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. Juiz de Direito: Dr. JOÃO HENRIQUE ZULLO 
CASTRO.  Diretora de Secretaria: LARISSA RODRIGUES MEIRELES ISAAC EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA-GERAL DE CREDORES VIRTUAL EM CONTINUAÇÃO, DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA: CAENGE  S.A. CONSTRUÇÃO, 
ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, CNPJ nº 00.578.443/0001-64, SOCIEDADE 
INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., CNPJ nº 09.653.493/0001-33, 
POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, CNPJ 03.018.588/0001-07 e SOCIEDADE 
INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A., CNPJ nº 07.711.805/0001-92, 
PROCESSO Nº 0712583-95.2019.8.07.0015. Administradora Judicial: Mônica Raimundo Cabral 
Vitoriano O Doutor João Henrique Zullo Castro, MM Juiz de Direito da Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais, insolvência civil e litígios empresariais do Distrito Federal, FAZ SABER 
que pelo presente edital ficam convocados todos os credores aptos a participar para comparecerem 
e se reunir-se em Assembleia Geral de Credores, a ser retomada em continuação e POR MEIO 
VIRTUAL, no dia 21 de outubro de 2021, às 15 horas, com início do credenciamento as 14 
horas e encerramento as 14 horas e 45 minutos. A assembleia a ser retomada em continuação 
tem como objetivo a seguinte ordem do dia: a) Aprovação, rejeição ou modificação do Plano de 
Recuperação; b) A necessidade eventual de instalação do comitê de credores e de eleição dos 
seus membros; c) Quaisquer matérias de interesse dos credores e da recuperanda. Somente 
poderão participar do conclave aqueles credores que estavam presentes quando de sua instalação, 
no dia 24/02/2021. Como já mencionado nos editais anteriores, a cada credor será 
disponibilizado somente 01 (um) convite de acesso, independentemente da quantidade de 
procuradores ou prepostos indicados, e somente via 01 (um) endereço eletrônico indicado, 
observando-se que, caso o credor indique mais de um endereço eletrônico válido, a 
Administração Judicial poderá encaminhar o convite de acesso à sala virtual de realização 
da AGC para qualquer um deles, sendo de inteira responsabilidade do credor identificar para 
qual endereço eletrônico o convite foi remetido. O acesso à sala virtual de realização da AGC 
deve se dar preferencialmente por computador pessoal com acesso à internet, para garantir a 
estabilidade das conexões e, caso não seja possível, o acesso poderá se dar via smartphone ou 
tablet, com acesso à internet, recomendando-se, nesse caso, a instalação e utilização do aplicativo 
Google Meet. No dia da realização da AGC, a identificação e credenciamento dos credores se 
iniciará às 14 horas, devendo cada credor que ingressar à sala se identificar via chat, bem como 
exibir para a câmera documento de identidade válido correspondente ao informado no instrumento 
de mandato encaminhado. No momento do acesso à sala, o credor deverá seguir todas as 
instruções encaminhadas junto com o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC. No 
horário marcado para o encerramento do credenciamento, este será impreterivelmente encerrado, 
sendo atendido durante o intervalo entre o encerramento do credenciamento e o início dos 
trabalhos da AGC somente os credores que tiverem acessado a sala virtual ou que acionarem o 
serviço de suporte até o horário marcado para o encerramento do credenciamento, dando-se início 
aos trabalhos assembleares no horário assinalado, devendo todos os participantes manterem seus 
microfones desligados durante todo o evento, somente o abrindo quando devidamente autorizado 
pela Administração Judicial. Os credores que desejarem fazer perguntas ou se manifestarem 
durante a AGC deverão solicitar o aparte via chat, para que o Administrador Judicial organize os 
pedidos e conceda o direito de voz na ordem de solicitação, sendo que qualquer manifestação sem 
a autorização da Administração Judicial será imediatamente silenciada. Na ocorrência de perda de 
conexão ou necessidade de suporte durante os trabalhos, qualquer credor poderá contatar 
imediatamente o canal dedicado via WhatsApp (11) 99592-2392, comunicando o ocorrido e 
solicitando suporte para reconexão. As votações seguirão o mesmo trâmite das AGCs presenciais, 
podendo a Administração Judicial adotar qualquer das formas de coleta de votos usualmente 
praticadas. Ao final das deliberações, os credores que desejarem deverão encaminhar suas 
ressalvas para o e-mail agcvirtual@orgamessencial.com.br, mesmo que tenham sido 
efetuadas via áudio durante a AGC. Após o encerramento da AGC, o Administrador Judicial 
lavrará a ata do ocorrido de forma sumária e as ressalvas encaminhadas serão incorporadas 
como seus anexos, após o que esta será projetada a todos os presentes e lida, sendo submetida 
à aprovação de todos, de modo que se recomenda a permanência na sala virtual de realização da 
AGC até o fim da sua leitura e aprovação. Os credores que assinarão a ata receberão as instruções 
de procedimento no momento da AGC. A íntegra da AGC virtual, desde o início do credenciamento 
até seu encerramento, será gravada. A íntegra da Assembleia será transmitida ao vivo via 
streaming pelo canal AGC Virtual disponível na plataforma YouTube, permanecendo o vídeo à 
disposição de todos no canal após sua transmissão. Instruções quanto ao acesso à plataforma 
poderão ser tomadas mediante os vídeos já existentes no canal AGC Virtual, na plataforma 
YouTube. Os credores poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial a ser 
submetido à deliberação da AGC no ID 92620272, o qual poderá ser solicitado, por e-mail à 
administradora judicial, em caso de dificuldade de localização e/ou visualização 
(monicavitorianoadv@gmail.com). Também pode ser obtido por meio do link 
https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam > número do 
documento 21052417034138700000086665365. A Assembleia-Geral de Credores ora convocada 
será regida pelos trâmites previstos na Lei 11.101/2005. E, para que este chegue ao conhecimento 
do(a)(s) interessado(a)(s), e, ainda, para que no futuro não possa(m) alegar ignorância, extraiu-se o 
presente edital, que será publicado como determina a Lei, disponibilizado no site deste Tribunal 
(www.tjdft.jus.br) e no portal de editais do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. DADO E PASSADO 
nesta cidade de BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 16:35:20. Eu, LARISSA RODRIGUES 
MEIRELES ISAAC, Diretor de Secretaria, expeço este edital, que será assinado eletronicamente 
por determinação do MM. Juiz de Direito. LARISSA RODRIGUES MEIRELES ISAAC. Diretora de 
Secretaria. (assinado eletronicamente) 

GAZETA DE SÃO PAULO – 06.10.2021 

Neo Vida Comércio e Importação de Produtos Naturais Ltda.
CNPJ/ME n° 12.966.706/0001-91 - NIRE 35.224.578.96-0

Instrumento de Transformação do Tipo Societário de Sociedade Limitada para Sociedade por Ações
(A) Flavio Botelho Passos, brasileiro, em união estável sob o regime de separação total de bens, 
empresário, RG nº 55.875.387-5 (SSP/SP), CPF/ME nº 052.357.876-84, residente e domiciliado em 
Bertioga/SP, na Alameda Juruá, nº 430, apartamento 26, Riviera de São Lourenço, CEP 11250-000 
(“Flavio”); (B) Carlo Alexandre Jardim Sabino, brasileiro, divorciado, publicitário, RG nº 7.662.472-9 
(SSP/SP), CPF/ME nº 619.430.296-87, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Bento Barbosa, 
nº 50, casa 4, Chácara Santo Antônio, CEP 04716-020 (“Carlo”); (C) Henrique Affonso Orcesi da Costa, 
brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 29.621.193-X (SSP/SP), CPF/ME nº 295.770.218-59, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, na Rua França Pinto, nº 954, apartamento 31, CEP 04016-005 (“Henrique”); 
(D) Adrian Franciscono, argentino, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, 
RNE nº W-067198 (DPF/SP), CPF/ME nº 173.332.448-81, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na 
Rua Doutor Cândido Espinheira, nº 321, apartamento 108, Perdizes, CEP 05004-000 (“Adrian”); e (E) 
Elisa  Affonso Orcesi da Costa, brasileira, em união estável sob o regime de separação total de bens, 
psicóloga, RG n° 34.038.000-7, CPF/ME n° 226.367.628-76, residente e domiciliada em Bertioga/SP, na 
Alameda Juruá 430, apartamento 26, Módulo 8, CEP 11250-000 (“Elisa”). únicos sócios da Neo Vida 
Comércio e Importação de Produtos Naturais Ltda., sociedade empresária limitada, com sede em São 
Paulo/SP, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 74, Pinheiros, CEP 05417-001, CNPJ/ME nº 
12.966.706/0001-91 e com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a JUCESP/NIRE 
35.224.578.96-0 (“Sociedade”), Data, Hora e Local: Aos 20/07/2020, às 10h, na sede social da 
Sociedade, São Paulo/SP, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 74, Pinheiros, CEP 05417-001. 
Presenças: sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. Mesa: Presidente: Adrian 
Franciscono; e Secretário: Flavio Botelho Passos. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a distribuição de 
lucros apurados pela Sociedade com base no balanço de 31/06/2020 de forma proporcional entre os 
sócios (ii) transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade empresária limitada para 
sociedade por ações; (iii) alteração da denominação social da Sociedade; (iv) deliberar sobre o aumento 
de capital da Sociedade mediante capitalização de reservas de lucros e lucros acumulados apurados no 
balanço de 30/06/2020, de forma proporcional entre os sócios; (v) aprovação do Estatuto Social da 
Sociedade; e (vi) eleição dos membros da Diretoria da Sociedade. Deliberações: o Presidente da Mesa 
abriu os trabalhos e distribuiu cópias da proposta de Estatuto Social para os presentes. Passando à 
ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade: (i) os sócios decidem aprovar, 
por unanimidade, a distribuição de lucros apurados pela Sociedade, com base no balanço de 31/06/2020, 
de forma proporcional entre os sócios, no valor total de R$ 9.333.549,87, a serem pagos aos sócios em 
1 parcela em até 10 dias, conforme a tabela abaixo: Sócio - Valor (R$): Flavio Botelho Passos - 
6.533.484,60; Carlo Alexandre Jardim Sabino - 933.354,80; Henrique Affonso Orcesi da Costa - 
840.019,27; Elisa Affonso Orcesi da Costa - 560.013,40; Adrian Franciscono - 466.677,80; Total - 
9.333.549,87. (ii) os sócios decidem aprovar a transformação do tipo societário da Sociedade de 
sociedade empresária limitada para sociedade por ações, em conformidade com o disposto no Artigo 220 
e seguintes da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), permanecendo a Sociedade sob o 
novo tipo societário com os mesmos direitos, obrigações, responsabilidades, ativos e passivos sociais, 
permanecendo em vigor, na extensão do quanto permitido por lei, a mesma escrituração comercial e 
fiscal. Em razão da transformação ora deliberada, a totalidade das 2.500.000 quotas subscritas e 
integralizadas que compõem o seu capital social, no valor nominal de R$ 2.500.000,00, são transformadas 
em 2.500.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão fixado em R$ 
1,00 para cada ação, totalizando R$ 2.500.000,00. Os respectivos boletins de subscrição, documento 
esse que se equipara à declaração completa de acionista. (iii) alterar a denominação social da Sociedade, 
que passa a ser Neo Vida Comércio e Importação de Produtos Naturais S.A., a qual reger-se-á pela 
Lei das S.A. e demais dispositivos aplicáveis, doravante denominada simplesmente “Companhia”; (iv) os 
acionistas aprovam, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 
9.409.092,00, passando de R$ 2.500.000,00 para R$ 11.909.092,00, dividido em 11.909.092 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante capitalização dos saldos contabilizados no 
balanço de 30/06/2020 da Companhia, indicados a seguir: (a) reserva de lucros no montante de R$ 
492.902,00; e (b) lucros acumulados no montante de R$ 8.916.190,00, de forma proporcional entre os 
acionistas, restando, portanto, aprovada sem quaisquer ressalvas, a subscrição das novas ações, nos 
termos dos respectivos boletins de subscrição. Em consequência, o capital social da Companhia passou 
a ser dividido da seguinte forma: Sócio - Ações - Participações (%): Flavio Botelho Passos - 8.336.364 
- 70,00; Carlo Alexandre Jardim Sabino - 1.190.909 - 10,00; Henrique Affonso Orcesi da Costa - 1.071.818 
- 9,00; Elisa Affonso Orcesi da Costa - 714.546 - 6,00; Adrian Franciscono - 595.455 - 5,00; Total - 
11.909.092 - 100,00. (v) aprovar o Estatuto Social da Companhia na forma do Anexo II, o qual rubricado 
e assinado pela mesa, integra a presente Ata para todos os efeitos; e (vi) eleger, já em conformidade com 
as normas estatutárias, como membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 3 
(três) anos a contar da presente data, os Srs. (i) Flavio Botelho Passos; (ii) Carlo Alexandre Jardim 
Sabino; e (iii) Adrian Franciscono, acima qualificados, designados simplesmente Diretores. Declaração 
de Desimpedimento: os Diretores ora eleitos declaram neste ato, individualmente e para todos os fins, 
que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão incursos em quaisquer crimes previstos 
em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de companhias, e que 
tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. Aprovam os acionistas ainda que as publicações dos atos da 
Companhia, conforme disposto no artigo 289 da Lei das S.A., sejam realizadas no “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” e no periódico “DCI Diário da Indústria e Comércio”. Esclarecimentos: Foi 
autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a 
presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. São 
Paulo (SP), 20/07/2020. Adrian Franciscono - Presidente; Flavio Botelho Passos - Secretário. Sócios/
Acionistas Presentes: Flavio Botelho Passos; Carlo Alexandre Jardim Sabino; Henrique Affonso 
Orcesi da Costa; Adrian Franciscono; Elisa Affonso Orcesi da Costa. Visto do advogado: Daniel 
Vianna de Azevedo Barros - OAB/SP nº 163.995. ANEXO II - Estatuto Social - da Neo Vida Comércio 
e Importação de Produtos Naturais S.A. - CNPJ/ME n° 12.966.706/0001-91. Capítulo I - Da 
Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Neo Vida Comércio e Importação de Produtos 
Naturais S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado (“Companhia”), regendo-se por este 
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”). Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 74, Pinheiros, CEP 05417-001. Parágrafo único - Por deliberação 
da Diretoria, a Companhia poderá manter filiais, escritórios, agências e representações, observadas as 
exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: o comércio 
em atacado e varejo, bem como a distribuição, importação e exportação de produtos e ingredientes 
alimentícios, bebidas, cosméticos, produtos de higiene bucal, máquinas, equipamentos de mercadorias 
em geral, a industrialização por conta de terceiros, o licenciamento de marcas, podendo ainda participar 
de outras sociedades na qualidade de quotista ou acionista, e as atividades de agenciamento, corretagem 
e intermediação de negócios e serviços na área de produtos alimentícios em geral. Artigo 4º - O prazo 
de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social - Artigo 5º - O capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional nesta data é de R$ 
11.909.092,00, dividido em 11.909.092 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo único - cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 
Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral, o órgão máximo de deliberação da 
Companhia, reunir-se-á ordinariamente, dentro dos 04 meses seguintes ao término do exercício social, 
cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência previstas em lei e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos Acionistas, bem como nos casos 
previstos em lei e no estatuto social. §1º - A Assembleia Geral será presidida por Presidente a ser 
escolhido pela maioria de votos dos acionistas. Caberá ao Presidente da Assembleia Geral indicar o 
Secretário. §2º - A Assembleia Geral será convocada por qualquer acionista, pelo Conselho de 
Administração, quando for o caso, por qualquer Diretor, ou, ainda, por pessoa legalmente autorizada a 
fazê-lo, nos termos da lei, em primeira e em segunda convocação, mediante comunicação escrita com, 
no mínimo, 10 dias de antecedência da data marcada para sua realização. §3º - Independentemente das 
formalidades referentes à convocação das Assembleias Gerais previstas no §2ª acima, será regular a 
Assembleia Geral a que comparecerem todos os Acionistas. §4º - A Assembleia Geral instalar-se-á, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/2 (metade) das 
ações com direito de voto, e, em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. §5º - Qualquer 
acionista poderá ser representado por procurador devidamente constituído há menos de 01 ano, sendo 
então considerado presente à reunião. Da mesma forma, serão considerados presentes os acionistas que 
manifestarem seu voto por e-mail ou qualquer outro meio eletrônico, desde que na forma escrita. Artigo 
7º - Os acionistas terão poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia 
em Assembleia Geral e para tomar as resoluções que julgarem convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento. Todas e quaisquer deliberações tomadas pelos Acionistas em Assembleia Geral serão 
tomadas por voto afirmativo de acionistas representado a maioria absoluta do capital social da 
Companhia, salvo se quórum diverso for especificamente estabelecido neste Estatuto Social, em Lei ou 
em Acordo de Acionistas se existente. Artigo 8º - As matérias listadas abaixo deverão ser sempre 
aprovadas por voto afirmativo dos Acionistas representando 75% das ações com direito a voto da 
Companhia: (a) alteração do capital social da Companhia, inclusive por meio de aumentos ou reduções 
de capital e/ou da contratação ou recebimento de recursos a título de adiantamento para futuro aumento 
de capital; (b) deliberação acerca da avaliação de bens utilizados para contribuição ao capital social da 
Companhia; (c) cisão, fusão, incorporação, incorporação de ações, resgate de ações, joint-ventures, 
abertura de capital social, transformação ou qualquer outra operação que resulte em reestruturação 
societária, envolvendo a Companhia e/ou as subsidiárias; (d) a fixação e alteração da política de 
dividendos; (e) pedido de autofalência, recuperação judicial, extrajudicial, renegociação com credores em 
processo de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia e/ou das subsidiárias ou evento similar, 
incluindo qualquer homologação de plano de recuperação extrajudicial; (f) mudança do objeto social da 
Companhia; (g) reforma do estatuto social da Companhia; (h) aprovação anual das contas dos 
administradores da Companhia e deliberação sobre as demonstrações financeiras apresentadas e a 
destinação do resultado do exercício. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 9º - A Companhia será 
administrada por uma Diretoria. Artigo 10 - Quando devidamente registrados na sede da Companhia, os 
acordos de acionistas serão sempre observados pela Companhia e sua administração. As obrigações e 
responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham 
sido devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia e nos certificados de ações, 
se emitidos. Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o Presidente 
da Assembleia Geral não poderá computar o voto proferido pelo acionista em contrariedade com os 
termos de tais acordos. Diretoria - Artigo 11 - A Diretoria será composta por no mínimo 02 e no máximo 
03 diretores, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos em Assembleia Geral da Companhia. §1º - Os 
Diretores serão eleitos para mandato de no máximo 03 anos de duração, podendo ser reeleitos sem 
limitação. §2° - Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até 
a investidura dos novos membros eleitos. §3° - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante 
assinatura do termo de posse a ser lavrado no livro próprio, observadas as prescrições legais. §4° - No 
caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, as suas atribuições serão exercidas 
por outro membro da Diretoria. Artigo 12 - A Diretoria reunir-se-á quando convocada por qualquer de 
seus Diretores, sempre que assim exigirem os negócios sociais, e somente será instalada com a 
presença da maioria de seus membros, observadas todas as demais formalidades previstas em Lei, 
neste Estatuto Social e em Acordo de Acionistas. Parágrafo Único - Os Diretores poderão participar das 
reuniões da Diretoria por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro 
meio de comunicação eletrônico, sendo considerados presentes à reunião, devendo confirmar seu voto 
através de declaração por escrito encaminhada a um dos Diretores presentes à reunião, via e-mail ou 
outro meio eletrônico, logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração de voto por um 
Diretor, este ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do Diretor que 
participou à distância. Artigo 13 - Observada a Cláusula 14 abaixo, as deliberações das reuniões da 
Diretoria serão tomadas por maioria de votos e as atas das reuniões registradas no respectivo livro. 
Artigo 14 - As matérias listadas abaixo somente serão tomadas por unanimidade de votos da Diretoria: 
(i) engajar a sociedade ou suas controladas em novos negócios que não estejam relacionados ao seu 
objeto social; (ii) onerar, adquirir ou alienar participações da sociedade ou suas controladas em negócios, 
sociedades ou qualquer outro empreendimento; (iii) comprar, vender, hipotecar ou de qualquer outra 
forma onerar, alienar bens e ceder marcas da sociedade; (iv) prestar garantias em empréstimos ou outras 
obrigações da sociedade ou de terceiros; (v) assinar contratos ou acordos de qualquer natureza, cujo 
valor total anual exceda R$ 150.000,00, valor este que será considerado por operação isolada ou 
conjunto de operações em um mesmo exercício social, ou cujo prazo de duração seja superior a 12 
meses, exceto contratos de câmbio, relacionados à importação de produtos, os quais poderão ser 
assinados sem restrição; (vi) confessar dívidas; (vii) conceder ou tomar empréstimos; e (viii) constituir, 
cindir, fusionar, incorporar, dissolver, liquidar ou transformar sociedades controladas. Artigo 15 - A 
Diretoria é responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus poderes de 
acordo com a lei, este Estatuto Social, o Acordo de Acionistas e as deliberações da Assembleia Geral. 
Artigo 16 - A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, em quaisquer atos que 
a obriguem, será sempre exercida da seguinte forma: (i) em conjunto ou individualmente pelos Diretores 
eleitos; ou (ii) por 1 procurador com poderes especiais e específicos, nomeado nos termos dos §§ 1º e 2º 
desta cláusula. §1º - Os instrumentos de mandato serão sempre outorgados por 2 Diretores da 
Companhia, e não poderão ter prazo superior a 1 ano, salvo aqueles para fins judiciais, que poderão ser 
por prazo indeterminado. Os instrumentos de mandato deverão conter uma descrição pormenorizada dos 
poderes outorgados aos procuradores da Companhia. §2º - As procurações deverão especificar os 
poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de validade máximo 
limitado a 1 ano. Artigo 17 - É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por 
qualquer acionista, diretor, administrador, procurador ou empregado da Companhia que a envolva em 
obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo V - Do Conselho 
Fiscal - Artigo 18 - O Conselho Fiscal da Sociedade, não permanente, só será instalado quando pedido 
por acionistas, na forma da Lei. Artigo 19 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto 
por 3 conselheiros membros efetivos, e igual número de suplentes, todos residentes no País e que não 
façam parte da administração da Companhia. O funcionamento do Conselho Fiscal, suas atribuições, 
bem como a remuneração, competência, deveres e responsabilidade de seus membros obedecerão ao 
disposto na legislação em vigor. Capítulo VI - Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos - 
Artigo 20 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao 
fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras exigidas por 
lei. Artigo 21 - O resultado apurado em cada exercício, após as deduções legais, terá a destinação que 
for determinada pela Assembleia Geral. Parágrafo Único - A Companhia poderá pagar ou creditar juros a 
título de remuneração de capital próprio calculados sobre as contas do patrimônio líquido, observados a 
taxa e os limites estabelecidos na legislação fiscal. O valor pago aos acionistas a título de juros sobre o 
capital próprio será deduzido do valor do dividendo obrigatório. A critério da Assembleia Geral, o valor dos 
juros poderá ser creditado e pago aos acionistas ou creditado aos acionistas e posteriormente incorporado 
ao capital social ao invés de ser distribuído e pago. Capítulo VII - Da Sucessão, Dissolução e 
Liquidação da Companhia - Artigo 22 - A retirada, morte, ausência declarada, interdição ou exclusão de 
qualquer acionista não dissolverá a Companhia, que prosseguirá com os demais acionistas, observadas 
as disposições legais aplicáveis e as disposições abaixo. §1º - Em caso de morte, ausência declarada ou 
interdição de qualquer um dos acionistas, os demais acionistas terão o direito de decidir se será admitido 
o ingresso na Companhia do cônjuge-meeiro, herdeiros, legatários ou do curador do acionista aplicável. 
Em caso negativo, os respectivos haveres serão apurados pelo valor do patrimônio líquido da Companhia 
tomando-se como data base de apuração o último dia do mês anterior à data da morte, ausência 
declarada ou interdição. Tais haveres deverão ser pagos em até 12 meses a contar do recebimento, pela 
Companhia e pelos demais acionistas, de notificação, por escrito, enviada pelos sucessores informando-
lhes sobre referida morte, ausência declarada ou interdição. A aquisição das ações a que se refere o 
presente Artigo deverá ser efetuada, conforme decisão dos acionistas remanescentes: (a) pela 
Companhia, (b) pelos acionistas remanescentes, proporcionalmente à participação de cada um no capital 
social da Companhia, (c) por um terceiro indicado pelos acionistas remanescentes, ou (d) por uma 
combinação de (a), (b) e (c) acima. §2º - Na hipótese de falecimento de qualquer um dos acionistas, a 
representação de seus interesses frente à Companhia far-se-á por seu inventariante até a partilha. §3º - 
Em caso de separação judicial, divórcio ou rompimento de união estável de qualquer um dos acionistas 
fica desde já estabelecido e acordado que aplicar-se-á ao cônjuge-meeiro o disposto neste Artigo. Artigo 
23 - A Companhia entrará em liquidação nos casos e pelo modo previsto em lei, ou ainda de acordo com 
o que determinar a Assembleia Geral. Sendo a liquidação fixada em Assembleia Geral, esta deverá eleger 
e nomear o liquidante. A Assembleia Geral o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração no período de liquidação. 
Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 24 - Em caso de existência de Acordo de Acionistas, os 
acionistas da Companhia deverão observar estritamente todas as condições ali pactuadas, sendo que 
todas as questões que não estiverem especificamente contempladas neste Estatuto Social, inclusive, 
mas não se limitando a, transferência de ações, direito de preferência dos acionistas, tag along, drag 
along, put option, não competição, confidencialidade, soluções de conflitos etc., serão regidas pelo 
referido Acordo de Acionistas porventura pactuado, bem como pela Lei das S.A. Artigo 25 - Fica eleito o 
Foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Estatuto Social.” São Paulo (SP), 20/07/2020. 
Acionistas: Flavio Botelho Passos;  Carlo Alexandre Jardim Sabino; Henrique Affonso Orcesi da 
Costa; Adrian Franciscono; Elisa Affonso Orcesi da Costa. Visto do advogado: Daniel Vianna de 
Azevedo Barros - OAB/SP nº 163.995.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Em complemento à declaração de propósito publicada em 20 e 21 de agosto de 2020, com a fi nalidade de alterar os 
controladores da ILHA DAS ANDORINHAS PARTICIPAÇÕES LTDA., as pessoas físicas abaixo identifi cadas, por 
intermédio do presente instrumento, I – DECLARAM, sua intenção de participar do controle societário da COIMEX 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., sociedade por ações de capital fechado inscrita no CNPJ sob o nº 
27.268.770/0001-76, que passará a funcionar com as características abaixo especifi cadas, negócio cuja concretização 
depende da aprovação do Banco Central do Brasil, conforme previsto no Instrumento Particular de Doação com 
Reserva de Usufruto, de 04 de agosto de 2021, e no Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da Ilha das 
Andorinhas Participações Ltda., de 04 de agosto de 2021, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 
08 de setembro de 2021 sob o nº 435.858/21-0, fi rmado entre as partes: Denominação social: COIMEX 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. Local da sede: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 675, 6º andar, sala 602, 
Enseada do Suá, CEP 29050-912, Vitória, Espírito Santo. Composição societária: - Controladores: Nível 01: COIMEX 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 03.927.697/0001-39) -99,98% do capital social da COIMEX 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. (CNPJ 27.268.770/0001-76); Nível 02: ITAGUAÇÚ COMÉRCIO E 
PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 01.225.409/0001-79) - 99,99% do capital social da COIMEX EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. Nível 03: ILHA DAS ANDORINHAS PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 30.022.031/0001-04) - 20,44% 
do capital social da ITAGUAÇÚ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. Nível 04: CLARIMAR MARIA FORZZA COSER (CPF 
479.076.657-87) -50% do capital social da ILHA DAS ANDORINHAS PARTICIPAÇÕES LTDA. LEONARDO FORZZA 
COSER (CPF 098.651.947-24) - 25% do capital social da ILHA DAS ANDORINHAS PARTICIPAÇÕES LTDA. RODRIGO 
FORZZA COSER (CPF 111.852.127-79) - 25% do capital social da ILHA DAS ANDORINHAS PARTICIPAÇÕES LTDA. II - 
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem 
ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especifi cada abaixo, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, 
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo “Número do 
Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o número do processo mencionado abaixo. Selecionar, no campo 
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no 
campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado 
abaixo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Gerência -Técnica em Curitiba (GTCUR): Processo nº 179248. Vitoria/ES, 05 de 
outubro de 2021. CLARIMAR MARIA FORZZA COSER, LEONARDO FORZZA COSER e RODRIGO FORZZA COSER.

HOMOLOGAÇÃO REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021 PROCES-
SO ADMINISTRATIVO N° E – 1.980/2021, HOMOLOGO a decisão que 
adjudicou o objeto que visa a Contratação de empresa especializada em 
engenharia elétrica para execução de serviços para manutenção correti-
va e ampliação nas instalações elétricas do Município, com aplicação de 
materiais, mão-de-obra e equipamentos para a empresa: TECNOLUZ ELE-
TRICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.396.138/0001-14, Valor 
Global R$ 840.390,60. Embu Guaçu, 05 de outubro de 2021. José Antônio 
Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
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SF 408 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 10/09/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 408 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 10/09/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057757-4 em 28/09/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SF 405 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 10/09/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 405 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 10/09/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057763-9 em 28/09/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SF 364 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 07/06/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 364 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 07/06/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057127-4 em 18/06/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046834-57.2020.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CIAO TELECOM S/A, 
CNPJ 04.796.077/0001-70, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por America Net Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague 
a quantia de R$108.419,53, atualizada até outubro/2020, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CA-
PITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que FERNANDO MANUEL PIRES PINHEIRO, RG nº 
13668283-SSP/SP, CPF nº 087.728.238-28 e SANDRA REGINA CARVALHO PINHEIRO, RG nº 17985105-
SSP/SP, CPF nº 253.003.518-06, pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir após 
3 dias de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispini-
ano, nº 29, 3º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contra-
tuais de pagamento firmado com o credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A., registrado sob nº 05, nas matrícu-
las n°s 190.053, 190.058, 190.059, 190.066 e 190.067 deste Registro, relativo as prestações vencidas e não 
pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das despesas de cobrança e intimação, sob 
pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. 
Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 05 de outubro de 2021. O Oficial Substituto. 

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: 
BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12 com sede na(o) Núcleo Administrativo de-
nominado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara ,Osasco/SP, INTIMA os devedores fiduciantes: WAGNER 
SOUZA DE LIMA, brasileiro, proprietário de estabelecimento comercial, casado, RG N° 23.762.574-
SSP/SP, CPF/MF Nº 125.126.968-04, e IVONE MARIANO ROCHA LIMA, brasileira, proprietária de 
estabelecimento comercial, casada, RG N° 21.187.596-X-SSP/SP, CPF/MF Nº 106.650.318-40, para 
que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de 
Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$251.380,46,  acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 133.855 deste Oficio, em favor do credor fiduciário. São Paulo, 05 de outubro de 
2021. (Protocolo 645.284)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 0085482-77.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula da Rocha e Silva Fromoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a REVESTIL EMPREENDIMENTOS E PINTURAS
LTDA., CNPJ 61.181.871/0001-43, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Granja 26 Empreendimentos
Imobiliários Ltda., em que foi determinada a intimação da executada por edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o
valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, no valor de R$ 6.800,59, atualizado até Novembro/2018, acrescido de custas, se houver. Fica a parte
executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523
do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2021.

40ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1018139-76.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BEATRIZ
ROVERATTI FREIRE, CPF nº 387.779.508-01, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Santander
Brasil Administradora de Consórcio Ltda., alegando em síntese de que em decorrência de Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia (Consórcio) no qual a executada é devedora, a exeqüente pleiteia a satisfação de seu crédito no valor de R$
47.499,61, uma vez que a executada descumpriu o referido contrato, deixando de pagar as prestações originando-se ainda a sua rescisão.
Estando a ré em local incerto e/ou não sabido, foi deferida a sua CITAÇÃO editalícia para que no prazo de 03 (três) dias a contar do prazo
de 20 (vinte) dias do presente edital, efetue o pagamento atualizado da dívida, acrescido de honorários advocatícios de 10 % (dez por
cento),que será reduzido pela metade em caso de pronto pagamento, ou para que no prazo de 15 (quinze)dias que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital ofereça embargos por meio de advogado, ou em igual prazo reconhecendo o crédito da exequente e mediante
depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução acrescido de custas e honorários advocatícios requerer lhe seja permitido pagar em
6 (seis) parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, sendo-lhe no caso do silêncio nomeado Curador Especial. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2021.

1ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara/SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0012313-24.2021.8.26.0562.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível,do Foro de Santos,Estado de São Paulo,Dr(a).CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) SHIP 
CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA,CNPJ. 17.758.147/0001-48,que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumpri-
mento de sentença,movida por NORASIA CONTAINER LINES LIMITED.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,nos 
termos do artigo 513,§2º,IV do CPC,foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,para que,no prazo de 15(quinze)dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,pague a quantia de R$25.515,43(atualizado até agosto/2021),devidamente 
atualizada,sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos,do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 09 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1012057-98.2020.8.26.0562. O Doutor José Wilson Gonçalves, Juiz de Direito da 5ª 
Vara Cível da Comarca de Santos/SP. Faz saber a TRANSPORTE & COMÉRCIO QUINTA DO VALE LTDA, CNPJ. 
10.918.532/0001-66 e AMAURI ALVES DA COSTA, CPF. 375.038.801-63, que GELOG COMÉRCIO, LOGÍSTICA, 
LOCAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ajuizou uma ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 
objetivando a quantia R$ 5.657,80 (07/20), oriunda de danos materiais sofridos pela autora. Encontrando-se a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, venha oferecer contestação. Caso o 
réu não compareça nos autos transcorrido o seu prazo, curador especial é nomeado para o representar e providenciar sua defesa 
técnica nos autos, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o edital publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040543-15.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) D. MAIS VII 
- MUNIZ COZINHAS E MODULADOS, CNPJ 10.228.938/0001-17, DMAIS COZINHAS E MODULADOS LTDA, CNPJ 
08.861.014/0001-01, HDM - SHOWROOM E MONTAGENS DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 10.325.944/0001-92 e HAMADI COZINHAS E 
MODULADOS LTDA (Advance – Design e Projetos Ltda.), CNPJ 08.861.089/0001-92, todos na pessoa de seus representantes legais que 
o credor RODRIGO CIRELLO LARANJO, solicitou a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da devedora DMAIS V 
COZINHAS E MODULADOS LTDA – EPP. com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedoras as empresas supracitadas, 
visando ver satisfeito o seu crédito no valor de R$ 14.285,79 (Dezembro/2018) em execução de sentença. Estando as empresas em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos do incidente instaurado e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do art. 133, §2º do CPC, apresentem manifestação e requeiram as provas cabíveis. Não sendo 
contestada a ação, as empresas serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 5 de setembro de 2021 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014044-26.2020.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALVARO MIOSHI 
MATSUDA, CPF/MF 285.888.908-28, que por este Juízo tramita, nos autos da ação de indenização sob nº 0000483-76.2013.8.26.0001, o 
presente Cumprimento de Sentença movido por VALERIA CURZIO, CPF/MF 044.167.608-17, VANDER CURZIO, CPF/MF 
090.401.258-13, WANDREIA CURZIO, CPF/MF 116.119.918-70 e WANDERSON CURZIO, CPF/MF 153.533.138-01. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 540.734,01 
(Outubro/2020), atualizada até a data do depósito, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento, 
independentemente de nova intimação, o credor poderá indicar bens à penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1126471-74.2019.8.26.0100. A Dra. LEILA HASSEM DA PONTE, Juíza de Direito da 
25ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a ELETRIDAU COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E 
HIDRAULICOS LTDA, CNPJ n.º 07.026.771/0001-05, na pessoa de seu representante legal que por parte de LUIZA BENEDITO TOMAS 
OKADA-ME, (ARCONT–LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$3.624,60 (Dez/2019) referentes às notas de débitos nº49660/18, 49670/18, 49914/18, 49929/18, 50102/18 e 50103/18. 
Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias 
úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, 
IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066719-40.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) WORLD CONTEÚDO DIGITAL HOLDING LTDA., CNPJ 17.493.616/0001-44 e AVATAR MOBILE TECHNOLOGIES LTDA, 
CNPJ 11.595.149/0001-87, que lhe foi proposta uma ação de Notificação por parte de RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA, 
alegando em síntese que não foi pago o débito, que alcança o montante de R$31.412,29, valor referente ao mês de junho/2020, e previsto 
na cláusula 5.2.1 do contrato firmado entre as partes. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e em conformidade com o 
artigo 729, do Código de Processo Civil, pagas eventuais custas, a parte requerente terá o prazo de trinta dias para providenciar a impressão 
dos autos. Decorrido tal prazo os autos serão arquivados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012682-12.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RAPHAEL 
NAZARETH LEITE empresa individual inscrita no CNPJ sob n° 29.487.332/0001-24 e do empresário individual RAPHAEL NAZARETH 
LEITE, inscrito no CPF sob n° 415.820.448-80, que nos autos da ação supra ajuizada por NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E 
AGROPECUÁRIA LTDA, na qual foram os réus condenados ao pagamento de R$7.943,24 (Setembro/2021), devidamente atualizado até 
a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando os réus em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 30 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001565-49.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
LEANDRO BATISTA OLIVEIRA, CPF 318.805.228-61, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de DAVOL COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA., objetivando a cobrança de pagamento referente aos débitos relativos as nove notas fiscais anexas aos autos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 3.621,02 (Dezembro/2017), 
devidamente atualizada, bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 02 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo Digital nº 1060749-59.2020.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a BM COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA., CNPJ n.º 09.279.708/0001-
06, na pessoa de seu representante legal que SCANIA BANCO S/A ajuizou-lhe uma ação de BUSCA E APREENSÃO, em razão da 
emissão da Cédula de Crédito Bancário 87154, relativo ao CAMINHÃO MARCA SCANIA, MODELO R500 A 6X4, CHASSI 
9BSR6X400L3970078, ANO/MODELO 2020, RENAVAM 01225775563, PLACA DVS7D08.valor da Causa R$ 525.578,41 (Julho/2020). 
Estando o bem apreendido e a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir 
o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 
de setembro de 2021. 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024639-38.2018.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ASSOCIAÇÃO NOVA 
GERAÇÃO, CNPJ 00.806.863/0001-50, na pessoa do seu representante legal, LUIZ VANDERLEI NOCIOLI, CPF 049.360.197-04, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de MARIA EUGÊNIA DE SANT'ANNA e outro, referente o apartamento 
situado na rua Macaiá Mirim nº 49, apartamento nº 122, CEP: 02013-080, São Paulo/SP. Valor da causa R$81.827,37 (08/2018). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. São Paulo, 26 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000118-05.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONIVALDO MACEDO, 
RG 26.102.846-7, CPF 247.819.798-74; ALEXSANDER RICARDO MACEDO DIAS, RG 30119511-0, CPF 277.872.168-16, ambos com 
endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CHRISTIAN ALEXANDRE MUTO 
e outro visando o recebimento da quantia de R$34.484,03 (Janeiro/19), referente débitos relativos a locação do imóvel localizado na Rua 
3ºSargento Francisco Luiz Roberto Boening, 80 – Apto 31, bloco 2 – Vila Progresso –Guarulhos/SP. Encontrando-se o Executado em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. Neste prazo, 
reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, os Executado 
poderão requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não 
sendo localizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 15 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014762-35.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)FAZ 
SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1014762-35/2021.8.26.0562, 
que neste juízo corre seus trâmites, processo de Dissolução de Sociedade Comercial, em que é réu espólio de Héctor Osvaldo Rodriguez, 
argentino, empresário, portador do RNE v548746-8 e CPF 230.644.008-51, divorciado , nascido em 29/09/1956, filho de Simona Fidelina 
Julian Torres e Alberto Julian Rodriguez a ser representado pelo seu filho Mathias Maximiliano Jaquett, em cujo processo o autor Danilo 
Rizzardi Gonçalves requer a Dissolução de Sociedade Comercial, nos termos da clausula 13 do Contrato Social registrado na JUCESP sob 
Nº 352.3512162-1 e como está o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 
29 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1074957-82.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THABATA 
KAORU YAMAUCHI MENDONÇA CAMARA, CPF 176.012.798- 12 sócia da GAVX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. que por parte 
de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$54.772,75 (agosto/2019) referente a débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços anexo aos autos. Estando a ré em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague 
o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013905-47.2020.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEFA DE 
OLIVEIRA e COMPANHIA LALI DE TECIDOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO que lhes foi proposta uma ação de Outros 
procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Maria Tavares da Silva Belo e outros, requerendo em síntese a adjudicação compulsória 
referente ao imóvel situado à Rua Auriflama, 293, Jardim do Estádio, Santo André - SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santo André, aos 01 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004228-14.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos sócios da 
Empresa RC2 PRODUÇÕES LTDA. o Sr. FRANCISCO QUIXABEIRA NETO, CPF nº 265.525.258-69 que a credora JULIANA 
FRAGOSO DE ARAÚJO ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo 
passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e requeiram as 
provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003121-36.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, terceiros interessados que nos autos da ação supra ajuizada por DOUGLAS 
WILLIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, objetivando voltar a exercer regularmente a atividade empresarial, com a declaração da extinção 
das obrigações decorrentes da decretação de falência da empresa PHOTON CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 
65.535.924/0001-38. Estando em termos, expede-se o presente edital com prazo de 30 dias, para que qualquer credor possa opor-se ao 
pedido ora formulado, nos autos, na forma do art. 205 nos termos do art. 137 do Decreto 7661/45. E, para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005878-71.2019.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JMBS TRANSPORTES 
SENSÍVEIS E CARGAS LTDA, CNPJ 28.660.600/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança por parte de MARTIMETAL COMÉRCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA ME, alegando em síntese que foi 
realizado em fev/18 contrato de locação entre as partes, descumprido pela requerida em relação ao aluguel, encargos, multa contratual e 
impostos, num total de R$124.564,17 (válido p/ março/19). Fora tentada sem sucesso a citação da requerida e seus representantes. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, tudo nos termos em que 
dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei 12.112/2009. Não sendo contestada a ação, será considerada 
revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 16 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017952-28.2018.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO VINICIUS 
CARDOZO, Brasileiro, CPF 055.595.239-84, na qualidade de sócio da empresa HOUSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, da qual se requer a desconsideração de personalidade jurídica, por parte de FOX CARGO DO BRASIL LTDA. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste e requeira as provas cabíveis, nos 
termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 31 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.- PROCESSO Nº 0062194-29.2012.8.26.0224 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARTEBRÁS ARTEFATOS DE PAPEL DO BRASIL LTDA, NA PESSOA DO SÓCIO: JUAREZ ANTONIO ZENATTI-CPF. 105.748.241-
20, com endereço à Avenida Mato Grosso, 3.670, Santa Fé, CEP 79021-003, Campo Grande - MS, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Cryspel Comércio de Papéis Ltda, alegando em síntese: Visa a autora a cobrança de 
R$18.000,00, por força do instrumento particular de confissão de divida e forma de pagamento, na importância de R$21.000,00, sendo que 
foi pago como entrada a importância de R$3.000,00, e o saldo no valor de R$18.000,00 seria representado por (18)dezoito cheques no valor 
de R$1.000,00 cada, sendo que por falta de fundos os primeiros cheques foram devolvidos, tornando vencida toda divida em questão. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de (15)quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014762-35.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)FAZ 
SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1014762-35/2021.8.26.0562, 
que neste juízo corre seus trâmites, processo de Dissolução de Sociedade Comercial, em que é réu espólio de Héctor Osvaldo Rodriguez, 
argentino, empresário, portador do RNE v548746-8 e CPF 230.644.008-51, divorciado , nascido em 29/09/1956, filho de Simona Fidelina 
Julian Torres e Alberto Julian Rodriguez a ser representado pelo seu filho Mathias Maximiliano Jaquett, em cujo processo o autor Danilo 
Rizzardi Gonçalves requer a Dissolução de Sociedade Comercial, nos termos da clausula 13 do Contrato Social registrado na JUCESP sob 
Nº 352.3512162-1 e como está o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 
29 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1074957-82.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THABATA 
KAORU YAMAUCHI MENDONÇA CAMARA, CPF 176.012.798- 12 sócia da GAVX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. que por parte 
de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$54.772,75 (agosto/2019) referente a débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços anexo aos autos. Estando a ré em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague 
o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013905-47.2020.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEFA DE 
OLIVEIRA e COMPANHIA LALI DE TECIDOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO que lhes foi proposta uma ação de Outros 
procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Maria Tavares da Silva Belo e outros, requerendo em síntese a adjudicação compulsória 
referente ao imóvel situado à Rua Auriflama, 293, Jardim do Estádio, Santo André - SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santo André, aos 01 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004228-14.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos sócios da 
Empresa RC2 PRODUÇÕES LTDA. o Sr. FRANCISCO QUIXABEIRA NETO, CPF nº 265.525.258-69 que a credora JULIANA 
FRAGOSO DE ARAÚJO ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo 
passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e requeiram as 
provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003121-36.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, terceiros interessados que nos autos da ação supra ajuizada por DOUGLAS 
WILLIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, objetivando voltar a exercer regularmente a atividade empresarial, com a declaração da extinção 
das obrigações decorrentes da decretação de falência da empresa PHOTON CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 
65.535.924/0001-38. Estando em termos, expede-se o presente edital com prazo de 30 dias, para que qualquer credor possa opor-se ao 
pedido ora formulado, nos autos, na forma do art. 205 nos termos do art. 137 do Decreto 7661/45. E, para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005878-71.2019.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JMBS TRANSPORTES 
SENSÍVEIS E CARGAS LTDA, CNPJ 28.660.600/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança por parte de MARTIMETAL COMÉRCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA ME, alegando em síntese que foi 
realizado em fev/18 contrato de locação entre as partes, descumprido pela requerida em relação ao aluguel, encargos, multa contratual e 
impostos, num total de R$124.564,17 (válido p/ março/19). Fora tentada sem sucesso a citação da requerida e seus representantes. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, tudo nos termos em que 
dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei 12.112/2009. Não sendo contestada a ação, será considerada 
revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 16 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017952-28.2018.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO VINICIUS 
CARDOZO, Brasileiro, CPF 055.595.239-84, na qualidade de sócio da empresa HOUSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, da qual se requer a desconsideração de personalidade jurídica, por parte de FOX CARGO DO BRASIL LTDA. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste e requeira as provas cabíveis, nos 
termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 31 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.- PROCESSO Nº 0062194-29.2012.8.26.0224 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARTEBRÁS ARTEFATOS DE PAPEL DO BRASIL LTDA, NA PESSOA DO SÓCIO: JUAREZ ANTONIO ZENATTI-CPF. 105.748.241-
20, com endereço à Avenida Mato Grosso, 3.670, Santa Fé, CEP 79021-003, Campo Grande - MS, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Cryspel Comércio de Papéis Ltda, alegando em síntese: Visa a autora a cobrança de 
R$18.000,00, por força do instrumento particular de confissão de divida e forma de pagamento, na importância de R$21.000,00, sendo que 
foi pago como entrada a importância de R$3.000,00, e o saldo no valor de R$18.000,00 seria representado por (18)dezoito cheques no valor 
de R$1.000,00 cada, sendo que por falta de fundos os primeiros cheques foram devolvidos, tornando vencida toda divida em questão. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de (15)quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014762-35.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)FAZ 
SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1014762-35/2021.8.26.0562, 
que neste juízo corre seus trâmites, processo de Dissolução de Sociedade Comercial, em que é réu espólio de Héctor Osvaldo Rodriguez, 
argentino, empresário, portador do RNE v548746-8 e CPF 230.644.008-51, divorciado , nascido em 29/09/1956, filho de Simona Fidelina 
Julian Torres e Alberto Julian Rodriguez a ser representado pelo seu filho Mathias Maximiliano Jaquett, em cujo processo o autor Danilo 
Rizzardi Gonçalves requer a Dissolução de Sociedade Comercial, nos termos da clausula 13 do Contrato Social registrado na JUCESP sob 
Nº 352.3512162-1 e como está o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 
29 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1074957-82.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THABATA 
KAORU YAMAUCHI MENDONÇA CAMARA, CPF 176.012.798- 12 sócia da GAVX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. que por parte 
de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$54.772,75 (agosto/2019) referente a débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços anexo aos autos. Estando a ré em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague 
o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013905-47.2020.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEFA DE 
OLIVEIRA e COMPANHIA LALI DE TECIDOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO que lhes foi proposta uma ação de Outros 
procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Maria Tavares da Silva Belo e outros, requerendo em síntese a adjudicação compulsória 
referente ao imóvel situado à Rua Auriflama, 293, Jardim do Estádio, Santo André - SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santo André, aos 01 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004228-14.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos sócios da 
Empresa RC2 PRODUÇÕES LTDA. o Sr. FRANCISCO QUIXABEIRA NETO, CPF nº 265.525.258-69 que a credora JULIANA 
FRAGOSO DE ARAÚJO ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo 
passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e requeiram as 
provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003121-36.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, terceiros interessados que nos autos da ação supra ajuizada por DOUGLAS 
WILLIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, objetivando voltar a exercer regularmente a atividade empresarial, com a declaração da extinção 
das obrigações decorrentes da decretação de falência da empresa PHOTON CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 
65.535.924/0001-38. Estando em termos, expede-se o presente edital com prazo de 30 dias, para que qualquer credor possa opor-se ao 
pedido ora formulado, nos autos, na forma do art. 205 nos termos do art. 137 do Decreto 7661/45. E, para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005878-71.2019.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JMBS TRANSPORTES 
SENSÍVEIS E CARGAS LTDA, CNPJ 28.660.600/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança por parte de MARTIMETAL COMÉRCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA ME, alegando em síntese que foi 
realizado em fev/18 contrato de locação entre as partes, descumprido pela requerida em relação ao aluguel, encargos, multa contratual e 
impostos, num total de R$124.564,17 (válido p/ março/19). Fora tentada sem sucesso a citação da requerida e seus representantes. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, tudo nos termos em que 
dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei 12.112/2009. Não sendo contestada a ação, será considerada 
revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 16 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017952-28.2018.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO VINICIUS 
CARDOZO, Brasileiro, CPF 055.595.239-84, na qualidade de sócio da empresa HOUSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, da qual se requer a desconsideração de personalidade jurídica, por parte de FOX CARGO DO BRASIL LTDA. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste e requeira as provas cabíveis, nos 
termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 31 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.- PROCESSO Nº 0062194-29.2012.8.26.0224 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARTEBRÁS ARTEFATOS DE PAPEL DO BRASIL LTDA, NA PESSOA DO SÓCIO: JUAREZ ANTONIO ZENATTI-CPF. 105.748.241-
20, com endereço à Avenida Mato Grosso, 3.670, Santa Fé, CEP 79021-003, Campo Grande - MS, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Cryspel Comércio de Papéis Ltda, alegando em síntese: Visa a autora a cobrança de 
R$18.000,00, por força do instrumento particular de confissão de divida e forma de pagamento, na importância de R$21.000,00, sendo que 
foi pago como entrada a importância de R$3.000,00, e o saldo no valor de R$18.000,00 seria representado por (18)dezoito cheques no valor 
de R$1.000,00 cada, sendo que por falta de fundos os primeiros cheques foram devolvidos, tornando vencida toda divida em questão. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de (15)quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS 
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SF 408 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 10/09/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 408 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 10/09/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057757-4 em 28/09/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SF 405 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 10/09/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 405 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 10/09/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057763-9 em 28/09/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SF 364 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 07/06/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 364 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 07/06/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057127-4 em 18/06/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046834-57.2020.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CIAO TELECOM S/A, 
CNPJ 04.796.077/0001-70, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por America Net Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague 
a quantia de R$108.419,53, atualizada até outubro/2020, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CA-
PITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que FERNANDO MANUEL PIRES PINHEIRO, RG nº 
13668283-SSP/SP, CPF nº 087.728.238-28 e SANDRA REGINA CARVALHO PINHEIRO, RG nº 17985105-
SSP/SP, CPF nº 253.003.518-06, pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir após 
3 dias de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispini-
ano, nº 29, 3º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contra-
tuais de pagamento firmado com o credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A., registrado sob nº 05, nas matrícu-
las n°s 190.053, 190.058, 190.059, 190.066 e 190.067 deste Registro, relativo as prestações vencidas e não 
pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das despesas de cobrança e intimação, sob 
pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. 
Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 05 de outubro de 2021. O Oficial Substituto. 

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: 
BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12 com sede na(o) Núcleo Administrativo de-
nominado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara ,Osasco/SP, INTIMA os devedores fiduciantes: WAGNER 
SOUZA DE LIMA, brasileiro, proprietário de estabelecimento comercial, casado, RG N° 23.762.574-
SSP/SP, CPF/MF Nº 125.126.968-04, e IVONE MARIANO ROCHA LIMA, brasileira, proprietária de 
estabelecimento comercial, casada, RG N° 21.187.596-X-SSP/SP, CPF/MF Nº 106.650.318-40, para 
que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de 
Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$251.380,46,  acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 133.855 deste Oficio, em favor do credor fiduciário. São Paulo, 05 de outubro de 
2021. (Protocolo 645.284)

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 0085482-77.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula da Rocha e Silva Fromoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a REVESTIL EMPREENDIMENTOS E PINTURAS
LTDA., CNPJ 61.181.871/0001-43, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Granja 26 Empreendimentos
Imobiliários Ltda., em que foi determinada a intimação da executada por edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o
valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, no valor de R$ 6.800,59, atualizado até Novembro/2018, acrescido de custas, se houver. Fica a parte
executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523
do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2021.

40ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1018139-76.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BEATRIZ
ROVERATTI FREIRE, CPF nº 387.779.508-01, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Santander
Brasil Administradora de Consórcio Ltda., alegando em síntese de que em decorrência de Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia (Consórcio) no qual a executada é devedora, a exeqüente pleiteia a satisfação de seu crédito no valor de R$
47.499,61, uma vez que a executada descumpriu o referido contrato, deixando de pagar as prestações originando-se ainda a sua rescisão.
Estando a ré em local incerto e/ou não sabido, foi deferida a sua CITAÇÃO editalícia para que no prazo de 03 (três) dias a contar do prazo
de 20 (vinte) dias do presente edital, efetue o pagamento atualizado da dívida, acrescido de honorários advocatícios de 10 % (dez por
cento),que será reduzido pela metade em caso de pronto pagamento, ou para que no prazo de 15 (quinze)dias que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital ofereça embargos por meio de advogado, ou em igual prazo reconhecendo o crédito da exequente e mediante
depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução acrescido de custas e honorários advocatícios requerer lhe seja permitido pagar em
6 (seis) parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, sendo-lhe no caso do silêncio nomeado Curador Especial. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2021.

1ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara/SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0012313-24.2021.8.26.0562.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível,do Foro de Santos,Estado de São Paulo,Dr(a).CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) SHIP 
CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA,CNPJ. 17.758.147/0001-48,que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumpri-
mento de sentença,movida por NORASIA CONTAINER LINES LIMITED.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,nos 
termos do artigo 513,§2º,IV do CPC,foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,para que,no prazo de 15(quinze)dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,pague a quantia de R$25.515,43(atualizado até agosto/2021),devidamente 
atualizada,sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos,do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 09 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1012057-98.2020.8.26.0562. O Doutor José Wilson Gonçalves, Juiz de Direito da 5ª 
Vara Cível da Comarca de Santos/SP. Faz saber a TRANSPORTE & COMÉRCIO QUINTA DO VALE LTDA, CNPJ. 
10.918.532/0001-66 e AMAURI ALVES DA COSTA, CPF. 375.038.801-63, que GELOG COMÉRCIO, LOGÍSTICA, 
LOCAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ajuizou uma ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 
objetivando a quantia R$ 5.657,80 (07/20), oriunda de danos materiais sofridos pela autora. Encontrando-se a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, venha oferecer contestação. Caso o 
réu não compareça nos autos transcorrido o seu prazo, curador especial é nomeado para o representar e providenciar sua defesa 
técnica nos autos, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o edital publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040543-15.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) D. MAIS VII 
- MUNIZ COZINHAS E MODULADOS, CNPJ 10.228.938/0001-17, DMAIS COZINHAS E MODULADOS LTDA, CNPJ 
08.861.014/0001-01, HDM - SHOWROOM E MONTAGENS DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 10.325.944/0001-92 e HAMADI COZINHAS E 
MODULADOS LTDA (Advance – Design e Projetos Ltda.), CNPJ 08.861.089/0001-92, todos na pessoa de seus representantes legais que 
o credor RODRIGO CIRELLO LARANJO, solicitou a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da devedora DMAIS V 
COZINHAS E MODULADOS LTDA – EPP. com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedoras as empresas supracitadas, 
visando ver satisfeito o seu crédito no valor de R$ 14.285,79 (Dezembro/2018) em execução de sentença. Estando as empresas em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos do incidente instaurado e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do art. 133, §2º do CPC, apresentem manifestação e requeiram as provas cabíveis. Não sendo 
contestada a ação, as empresas serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 5 de setembro de 2021 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014044-26.2020.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALVARO MIOSHI 
MATSUDA, CPF/MF 285.888.908-28, que por este Juízo tramita, nos autos da ação de indenização sob nº 0000483-76.2013.8.26.0001, o 
presente Cumprimento de Sentença movido por VALERIA CURZIO, CPF/MF 044.167.608-17, VANDER CURZIO, CPF/MF 
090.401.258-13, WANDREIA CURZIO, CPF/MF 116.119.918-70 e WANDERSON CURZIO, CPF/MF 153.533.138-01. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 540.734,01 
(Outubro/2020), atualizada até a data do depósito, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento, 
independentemente de nova intimação, o credor poderá indicar bens à penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1126471-74.2019.8.26.0100. A Dra. LEILA HASSEM DA PONTE, Juíza de Direito da 
25ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a ELETRIDAU COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E 
HIDRAULICOS LTDA, CNPJ n.º 07.026.771/0001-05, na pessoa de seu representante legal que por parte de LUIZA BENEDITO TOMAS 
OKADA-ME, (ARCONT–LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$3.624,60 (Dez/2019) referentes às notas de débitos nº49660/18, 49670/18, 49914/18, 49929/18, 50102/18 e 50103/18. 
Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias 
úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, 
IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066719-40.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) WORLD CONTEÚDO DIGITAL HOLDING LTDA., CNPJ 17.493.616/0001-44 e AVATAR MOBILE TECHNOLOGIES LTDA, 
CNPJ 11.595.149/0001-87, que lhe foi proposta uma ação de Notificação por parte de RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA, 
alegando em síntese que não foi pago o débito, que alcança o montante de R$31.412,29, valor referente ao mês de junho/2020, e previsto 
na cláusula 5.2.1 do contrato firmado entre as partes. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e em conformidade com o 
artigo 729, do Código de Processo Civil, pagas eventuais custas, a parte requerente terá o prazo de trinta dias para providenciar a impressão 
dos autos. Decorrido tal prazo os autos serão arquivados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012682-12.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RAPHAEL 
NAZARETH LEITE empresa individual inscrita no CNPJ sob n° 29.487.332/0001-24 e do empresário individual RAPHAEL NAZARETH 
LEITE, inscrito no CPF sob n° 415.820.448-80, que nos autos da ação supra ajuizada por NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E 
AGROPECUÁRIA LTDA, na qual foram os réus condenados ao pagamento de R$7.943,24 (Setembro/2021), devidamente atualizado até 
a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando os réus em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 30 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001565-49.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
LEANDRO BATISTA OLIVEIRA, CPF 318.805.228-61, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de DAVOL COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA., objetivando a cobrança de pagamento referente aos débitos relativos as nove notas fiscais anexas aos autos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 3.621,02 (Dezembro/2017), 
devidamente atualizada, bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 02 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo Digital nº 1060749-59.2020.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a BM COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA., CNPJ n.º 09.279.708/0001-
06, na pessoa de seu representante legal que SCANIA BANCO S/A ajuizou-lhe uma ação de BUSCA E APREENSÃO, em razão da 
emissão da Cédula de Crédito Bancário 87154, relativo ao CAMINHÃO MARCA SCANIA, MODELO R500 A 6X4, CHASSI 
9BSR6X400L3970078, ANO/MODELO 2020, RENAVAM 01225775563, PLACA DVS7D08.valor da Causa R$ 525.578,41 (Julho/2020). 
Estando o bem apreendido e a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir 
o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 
de setembro de 2021. 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024639-38.2018.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ASSOCIAÇÃO NOVA 
GERAÇÃO, CNPJ 00.806.863/0001-50, na pessoa do seu representante legal, LUIZ VANDERLEI NOCIOLI, CPF 049.360.197-04, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de MARIA EUGÊNIA DE SANT'ANNA e outro, referente o apartamento 
situado na rua Macaiá Mirim nº 49, apartamento nº 122, CEP: 02013-080, São Paulo/SP. Valor da causa R$81.827,37 (08/2018). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. São Paulo, 26 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000118-05.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONIVALDO MACEDO, 
RG 26.102.846-7, CPF 247.819.798-74; ALEXSANDER RICARDO MACEDO DIAS, RG 30119511-0, CPF 277.872.168-16, ambos com 
endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CHRISTIAN ALEXANDRE MUTO 
e outro visando o recebimento da quantia de R$34.484,03 (Janeiro/19), referente débitos relativos a locação do imóvel localizado na Rua 
3ºSargento Francisco Luiz Roberto Boening, 80 – Apto 31, bloco 2 – Vila Progresso –Guarulhos/SP. Encontrando-se o Executado em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. Neste prazo, 
reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, os Executado 
poderão requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não 
sendo localizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 15 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014762-35.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)FAZ 
SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1014762-35/2021.8.26.0562, 
que neste juízo corre seus trâmites, processo de Dissolução de Sociedade Comercial, em que é réu espólio de Héctor Osvaldo Rodriguez, 
argentino, empresário, portador do RNE v548746-8 e CPF 230.644.008-51, divorciado , nascido em 29/09/1956, filho de Simona Fidelina 
Julian Torres e Alberto Julian Rodriguez a ser representado pelo seu filho Mathias Maximiliano Jaquett, em cujo processo o autor Danilo 
Rizzardi Gonçalves requer a Dissolução de Sociedade Comercial, nos termos da clausula 13 do Contrato Social registrado na JUCESP sob 
Nº 352.3512162-1 e como está o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 
29 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1074957-82.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THABATA 
KAORU YAMAUCHI MENDONÇA CAMARA, CPF 176.012.798- 12 sócia da GAVX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. que por parte 
de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$54.772,75 (agosto/2019) referente a débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços anexo aos autos. Estando a ré em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague 
o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013905-47.2020.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEFA DE 
OLIVEIRA e COMPANHIA LALI DE TECIDOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO que lhes foi proposta uma ação de Outros 
procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Maria Tavares da Silva Belo e outros, requerendo em síntese a adjudicação compulsória 
referente ao imóvel situado à Rua Auriflama, 293, Jardim do Estádio, Santo André - SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santo André, aos 01 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004228-14.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos sócios da 
Empresa RC2 PRODUÇÕES LTDA. o Sr. FRANCISCO QUIXABEIRA NETO, CPF nº 265.525.258-69 que a credora JULIANA 
FRAGOSO DE ARAÚJO ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo 
passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e requeiram as 
provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003121-36.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, terceiros interessados que nos autos da ação supra ajuizada por DOUGLAS 
WILLIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, objetivando voltar a exercer regularmente a atividade empresarial, com a declaração da extinção 
das obrigações decorrentes da decretação de falência da empresa PHOTON CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 
65.535.924/0001-38. Estando em termos, expede-se o presente edital com prazo de 30 dias, para que qualquer credor possa opor-se ao 
pedido ora formulado, nos autos, na forma do art. 205 nos termos do art. 137 do Decreto 7661/45. E, para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005878-71.2019.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JMBS TRANSPORTES 
SENSÍVEIS E CARGAS LTDA, CNPJ 28.660.600/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança por parte de MARTIMETAL COMÉRCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA ME, alegando em síntese que foi 
realizado em fev/18 contrato de locação entre as partes, descumprido pela requerida em relação ao aluguel, encargos, multa contratual e 
impostos, num total de R$124.564,17 (válido p/ março/19). Fora tentada sem sucesso a citação da requerida e seus representantes. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, tudo nos termos em que 
dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei 12.112/2009. Não sendo contestada a ação, será considerada 
revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 16 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017952-28.2018.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO VINICIUS 
CARDOZO, Brasileiro, CPF 055.595.239-84, na qualidade de sócio da empresa HOUSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, da qual se requer a desconsideração de personalidade jurídica, por parte de FOX CARGO DO BRASIL LTDA. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste e requeira as provas cabíveis, nos 
termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 31 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.- PROCESSO Nº 0062194-29.2012.8.26.0224 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARTEBRÁS ARTEFATOS DE PAPEL DO BRASIL LTDA, NA PESSOA DO SÓCIO: JUAREZ ANTONIO ZENATTI-CPF. 105.748.241-
20, com endereço à Avenida Mato Grosso, 3.670, Santa Fé, CEP 79021-003, Campo Grande - MS, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Cryspel Comércio de Papéis Ltda, alegando em síntese: Visa a autora a cobrança de 
R$18.000,00, por força do instrumento particular de confissão de divida e forma de pagamento, na importância de R$21.000,00, sendo que 
foi pago como entrada a importância de R$3.000,00, e o saldo no valor de R$18.000,00 seria representado por (18)dezoito cheques no valor 
de R$1.000,00 cada, sendo que por falta de fundos os primeiros cheques foram devolvidos, tornando vencida toda divida em questão. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de (15)quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014762-35.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)FAZ 
SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1014762-35/2021.8.26.0562, 
que neste juízo corre seus trâmites, processo de Dissolução de Sociedade Comercial, em que é réu espólio de Héctor Osvaldo Rodriguez, 
argentino, empresário, portador do RNE v548746-8 e CPF 230.644.008-51, divorciado , nascido em 29/09/1956, filho de Simona Fidelina 
Julian Torres e Alberto Julian Rodriguez a ser representado pelo seu filho Mathias Maximiliano Jaquett, em cujo processo o autor Danilo 
Rizzardi Gonçalves requer a Dissolução de Sociedade Comercial, nos termos da clausula 13 do Contrato Social registrado na JUCESP sob 
Nº 352.3512162-1 e como está o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 
29 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1074957-82.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THABATA 
KAORU YAMAUCHI MENDONÇA CAMARA, CPF 176.012.798- 12 sócia da GAVX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. que por parte 
de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$54.772,75 (agosto/2019) referente a débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços anexo aos autos. Estando a ré em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague 
o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013905-47.2020.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEFA DE 
OLIVEIRA e COMPANHIA LALI DE TECIDOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO que lhes foi proposta uma ação de Outros 
procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Maria Tavares da Silva Belo e outros, requerendo em síntese a adjudicação compulsória 
referente ao imóvel situado à Rua Auriflama, 293, Jardim do Estádio, Santo André - SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santo André, aos 01 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004228-14.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos sócios da 
Empresa RC2 PRODUÇÕES LTDA. o Sr. FRANCISCO QUIXABEIRA NETO, CPF nº 265.525.258-69 que a credora JULIANA 
FRAGOSO DE ARAÚJO ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo 
passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e requeiram as 
provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003121-36.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, terceiros interessados que nos autos da ação supra ajuizada por DOUGLAS 
WILLIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, objetivando voltar a exercer regularmente a atividade empresarial, com a declaração da extinção 
das obrigações decorrentes da decretação de falência da empresa PHOTON CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 
65.535.924/0001-38. Estando em termos, expede-se o presente edital com prazo de 30 dias, para que qualquer credor possa opor-se ao 
pedido ora formulado, nos autos, na forma do art. 205 nos termos do art. 137 do Decreto 7661/45. E, para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005878-71.2019.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JMBS TRANSPORTES 
SENSÍVEIS E CARGAS LTDA, CNPJ 28.660.600/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança por parte de MARTIMETAL COMÉRCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA ME, alegando em síntese que foi 
realizado em fev/18 contrato de locação entre as partes, descumprido pela requerida em relação ao aluguel, encargos, multa contratual e 
impostos, num total de R$124.564,17 (válido p/ março/19). Fora tentada sem sucesso a citação da requerida e seus representantes. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, tudo nos termos em que 
dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei 12.112/2009. Não sendo contestada a ação, será considerada 
revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 16 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017952-28.2018.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO VINICIUS 
CARDOZO, Brasileiro, CPF 055.595.239-84, na qualidade de sócio da empresa HOUSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, da qual se requer a desconsideração de personalidade jurídica, por parte de FOX CARGO DO BRASIL LTDA. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste e requeira as provas cabíveis, nos 
termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 31 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.- PROCESSO Nº 0062194-29.2012.8.26.0224 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARTEBRÁS ARTEFATOS DE PAPEL DO BRASIL LTDA, NA PESSOA DO SÓCIO: JUAREZ ANTONIO ZENATTI-CPF. 105.748.241-
20, com endereço à Avenida Mato Grosso, 3.670, Santa Fé, CEP 79021-003, Campo Grande - MS, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Cryspel Comércio de Papéis Ltda, alegando em síntese: Visa a autora a cobrança de 
R$18.000,00, por força do instrumento particular de confissão de divida e forma de pagamento, na importância de R$21.000,00, sendo que 
foi pago como entrada a importância de R$3.000,00, e o saldo no valor de R$18.000,00 seria representado por (18)dezoito cheques no valor 
de R$1.000,00 cada, sendo que por falta de fundos os primeiros cheques foram devolvidos, tornando vencida toda divida em questão. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de (15)quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014762-35.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)FAZ 
SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1014762-35/2021.8.26.0562, 
que neste juízo corre seus trâmites, processo de Dissolução de Sociedade Comercial, em que é réu espólio de Héctor Osvaldo Rodriguez, 
argentino, empresário, portador do RNE v548746-8 e CPF 230.644.008-51, divorciado , nascido em 29/09/1956, filho de Simona Fidelina 
Julian Torres e Alberto Julian Rodriguez a ser representado pelo seu filho Mathias Maximiliano Jaquett, em cujo processo o autor Danilo 
Rizzardi Gonçalves requer a Dissolução de Sociedade Comercial, nos termos da clausula 13 do Contrato Social registrado na JUCESP sob 
Nº 352.3512162-1 e como está o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 
29 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1074957-82.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THABATA 
KAORU YAMAUCHI MENDONÇA CAMARA, CPF 176.012.798- 12 sócia da GAVX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. que por parte 
de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$54.772,75 (agosto/2019) referente a débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços anexo aos autos. Estando a ré em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague 
o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013905-47.2020.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEFA DE 
OLIVEIRA e COMPANHIA LALI DE TECIDOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO que lhes foi proposta uma ação de Outros 
procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Maria Tavares da Silva Belo e outros, requerendo em síntese a adjudicação compulsória 
referente ao imóvel situado à Rua Auriflama, 293, Jardim do Estádio, Santo André - SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santo André, aos 01 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004228-14.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos sócios da 
Empresa RC2 PRODUÇÕES LTDA. o Sr. FRANCISCO QUIXABEIRA NETO, CPF nº 265.525.258-69 que a credora JULIANA 
FRAGOSO DE ARAÚJO ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo 
passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e requeiram as 
provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003121-36.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, terceiros interessados que nos autos da ação supra ajuizada por DOUGLAS 
WILLIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, objetivando voltar a exercer regularmente a atividade empresarial, com a declaração da extinção 
das obrigações decorrentes da decretação de falência da empresa PHOTON CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 
65.535.924/0001-38. Estando em termos, expede-se o presente edital com prazo de 30 dias, para que qualquer credor possa opor-se ao 
pedido ora formulado, nos autos, na forma do art. 205 nos termos do art. 137 do Decreto 7661/45. E, para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005878-71.2019.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JMBS TRANSPORTES 
SENSÍVEIS E CARGAS LTDA, CNPJ 28.660.600/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança por parte de MARTIMETAL COMÉRCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA ME, alegando em síntese que foi 
realizado em fev/18 contrato de locação entre as partes, descumprido pela requerida em relação ao aluguel, encargos, multa contratual e 
impostos, num total de R$124.564,17 (válido p/ março/19). Fora tentada sem sucesso a citação da requerida e seus representantes. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, tudo nos termos em que 
dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei 12.112/2009. Não sendo contestada a ação, será considerada 
revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 16 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017952-28.2018.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO VINICIUS 
CARDOZO, Brasileiro, CPF 055.595.239-84, na qualidade de sócio da empresa HOUSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, da qual se requer a desconsideração de personalidade jurídica, por parte de FOX CARGO DO BRASIL LTDA. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste e requeira as provas cabíveis, nos 
termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 31 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.- PROCESSO Nº 0062194-29.2012.8.26.0224 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARTEBRÁS ARTEFATOS DE PAPEL DO BRASIL LTDA, NA PESSOA DO SÓCIO: JUAREZ ANTONIO ZENATTI-CPF. 105.748.241-
20, com endereço à Avenida Mato Grosso, 3.670, Santa Fé, CEP 79021-003, Campo Grande - MS, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Cryspel Comércio de Papéis Ltda, alegando em síntese: Visa a autora a cobrança de 
R$18.000,00, por força do instrumento particular de confissão de divida e forma de pagamento, na importância de R$21.000,00, sendo que 
foi pago como entrada a importância de R$3.000,00, e o saldo no valor de R$18.000,00 seria representado por (18)dezoito cheques no valor 
de R$1.000,00 cada, sendo que por falta de fundos os primeiros cheques foram devolvidos, tornando vencida toda divida em questão. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de (15)quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS 
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LEILÃO C/ APROX. 60 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 06 DE OUTUBRO 2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

9BD195B4NJ0819275 - 9BHBH41DBFP468305 - 9BWDB45U7KT026097 - 9BWAB45Z9K4005261 - 9BGKS48L0EG263466 - 
KMHJN81DP8U887445 - 8AC906633FE104157 - 9BHBG41CAFP414494 - 9BWMF07X2EP006874 - KMHFH41HBEA264410 - 
9BFZD55J5EB664225 - 9BWAA05W7BP065023 - 9BGJC75Z0DB237394 - 9BWDA05U0BT079218 - KMHFH41HBEA254171 - 
9BFZF54P1D8464907 - 9BWAA45U7FP064188 - 9BRB29BT8E2026669 - KMHKH41HBEA069476 - 9BWAA05W0EP032191 - 
9BD17201A73238529 - 9BWAA05U79P000911 - 9BM384078CB852868 - 9BM384078CB853033 - 9BWDA45U4FT044050 - 
9BWCA05X95T190666 - 9BD372171D4022060 - 9BWDA05U2DT024014 - 9BM384078CB853029 - 9BM384078CB853020 - 
8A1LZLH0TFL648908 - 9BD17170MB5757131 - 8AD3CN6A85G315204 - 9BM384078CB866472 - 9BSK4X2B063593292 - 
9BG116GF0AC426939 - 8A1CB8205EL717131 - 8AD2MKFWXBG047246 - 9BD17106LC5750415 - 93YLM2M3H8J921873 - 
93W245H34B2060897 - 9BWAA45UXGP064624 - 93YLSR7GHAJ356019 - 9BD17106LC5745127 - 9BWZZZ377VP638965 - 
9BFZE16F388904860 - 9C6SEB520M0014621 - 9C2MD4100MR002534 - 9C2KC2500MR000712

07/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold ONS Brasília. Loc.: DF. CPU’s, Racks, Cadeiras, Servidores, Etc. 08/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. MA 
Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:20h. MA Imóveis 
- Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. Casa 224m² no Rio de Janeiro/RJ - Alienação Fiduciária -. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:10h. MA Imóveis 
- Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RN. Apto 82m² em Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:45h. MA Imóveis - 
Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 75m², 2 vagas no Parque São Lucas, São Paulo/SP -. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Officio 
Vendas. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado, Bens de Apartamento. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: 
SP. Apto 223m² em São Paulo/SP - Até 20% Abaixo da. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA IMÓVEIS - ISEC. Loc.: SP. Apto 239m² em São 
Paulo/SP - Pagto em até 02x. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Todeschini. Loc.: SP. Armários, Poltronas, Mesas, Cadeiras, Etc. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Casa 135m² no Divinópolis em Caruaru/PE - Alienação. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 11:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa - Assis/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 11/10/2021 
A PARTIR DAS 11:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RS. Casa 71m² em Viamão/RS - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 11/10/2021 
A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PR. Casa em Cond. 74m² em Pinheirinhos, Curitiba/PR. 11/10/2021 A 
PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Apto 152m² no Alto da Gloria, Goiânia/GO. 11/10/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: DP. Apto 182m² em Jacareí/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

06/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. 25 Ton Aprox. Mezanino, Porta Pallets, Empilhadeira. 08/10/2021 A PARTIR DAS 
12:00h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

06/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Citroen C4, Kawasaki Ninja.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

06/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Randon. Loc.: RS. Robôs ABB. 07/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Rio Quente Resorts. Loc.: GO. Materiais 
Elétricos, Correias, Eixos, Peças de Veículos. 07/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Banco MB. Loc.: RJ. Cavalo Mecânico Mercedes-Benz Axor 
2036 e Axor 2544. 07/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Dracena Rental. Loc.: SP. Fiat Palio WK Attrac 1.4, Fiat Strada Advent Flex e. 07/10/2021 
A PARTIR DAS 16:30h. Lactalis. Loc.: RS. Sucata de Torres de Resfriamento, Máquina de Envase de. 08/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Claro. 
Loc.: MG. Ar Condicionado, Nobreak, Geradores de Energia e outros. 08/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME JB Maq Tec. Loc.: SP. Contactoras, 
Válvulas, Bombas Manuais, Caixa de Fusíveis. 08/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME GRP Transportes. Loc.: MG. Cavalo Mecânico Volvo, 
Iveco e Volkswagen, e. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Suzano. Loc.: BA, ES, MA, MS. Cavalos Mecânicos, Forwarder, Harvester, Tanques 
Diesel. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Mitsubishi. Loc.: GO. Painéis, Volantes, Chicotes, Encostos, Sobretapetes. 08/10/2021 A PARTIR 
DAS 14:30h. Pedertractor. Loc.: SP. Máquinas a Laser com Alimentador Trumpf, Centro de. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Jaguar Land 
Rover. Loc.: RJ. Rodas Step, Rodas Sobressalentes de Liga. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Vinci Energies. Loc.: MG. Isoladores, Buchas de 
Pagassem, Conatos Modulares. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Grupo Mill. Loc.: RJ. Sucatas de Perfis, Sucatas de Chapas de Ligação em 
Aço. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Atlas Schindler. Loc.: PR. Chapas de Aço, e Aços Blank Pintado. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. 
Volvo. Loc.: PR. Pneus, Cavaletes, Armários, Pneus, MRO, Peças. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Camargo Corrêa Infra. Loc.: SP. Mobiliários 
Diversos,Mobiliários Diversos,Mobiliários. 11/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Atto Sementes. Loc.: MT. Caminhão Comboio, Colheitadeiras 
Diversas,Caminhão. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Usina Cerradinho. Loc.: GO, SP. Notebooks, Desktops, Tablets, Celulares e Telefones. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. GM. Loc.: RS. Motoredutores, Cilindros, Pinças e Outros.,Motoredutores, .

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 1061939-28.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) TEKROLL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, AMILTON MARCIO MENDES 
VALIM. Veículo Fiat/Uno Pick Up 1.5, cor cinza, ano/modelo 1990/1990, à gasolina, placa BVS1066/Indaiatuba-SP, carroceria aberta, Chassi 
9BD146000L8153037, Renavam 00431379807. Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, nº2.300, São Bernardo do Campo/SP. Lance mínimo no 1º 
leilão: R$ 8.090,91 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 4.854,54 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão 
começa em 05/11/2021 às 10h30min, e termina em 10/11/2021 às 10h30min; 2º Leilão começa em 10/11/2021 às 10h31min, e termina em
01/12/2021 às 10h30min.Ficam os executados TEKROLL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, AMILTON MARCIO MENDES VALIM, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/04/2019. 
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13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Leilão Ivanderlei Rosseto. Loc.: SC. Maquinas pesadas, caminhões e equipamentos. 

08/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação 
Fiduciária. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:20h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. Casa 224m² no Rio de Janeiro/RJ - Alienação 
Fiduciária. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:10h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RN. Apto 82m² em Nova Parnamirim, Parnamirim/
RN. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 75m², 2 vagas no Parque São Lucas, São Paulo/
SP. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Officio Vendas. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA 
IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. Apto 223m² em São Paulo/SP - Até 20% Abaixo da avaliação. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA IMÓVEIS 
- ISEC - 08/10/2021. Loc.: SP. Apto 239m² em São Paulo/SP - Pagto em até 02x. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Todeschini. Loc.: SP. 
Armários, Poltronas, Mesas, Cadeiras, Etc. 11/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Casa 135m² no 
Divinópolis em Caruaru/PE - Alienação. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 63m² na Santa 
Cecilia em São Paulo/SP - Alienação. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa - Assis/SP - 
Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RS. Casa 71m² em Viamão/RS 
- Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 11/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 332m² no Jd Marajó 
em Marília/SP - Alienação. 11/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa - Tatuapé - Alienação 
Fiduciária - 2ª Praça. 11/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PR. Casa em Cond. 74m² em Pinheirinhos, 
Curitiba/PR. 11/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Apto 152m² no Alto da Gloria, Goiânia/GO. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 182m² em Jacareí/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 
13/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Mesas. Cadeiras, Refrigeradores, CPUS, Notebooks. 13/10/2021 A 
PARTIR DAS 10:00h. Sold The Fifties. Loc.: SP. Eletroeletrônicos e mobiliários. 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Compartilhado Embu 
(Sombra). Loc.: SP. Cadeiras, Mesas, Estações de Trabalho, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. 
Casa 242m² no Centro em Barretos/SP - Alienação. 14/10/2021 A PARTIR DAS 09:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Apto 
em Candeias no Jaboatão dos Guararapes/PE -. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 68m² 
na Vila Nova em Blumenau/SC - Alienação. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - Rooftop. Loc.: SP. Terrenos e Casas em Presidente 
Prudente/SP - Pagto. 24 x. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:45h. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 250m² no Jardim São Cristóvão 
em São Paulo/SP -. 14/10/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 1ª Vara da Família - Regional Santana. Loc.: SP. GM Chevrolet Astra ano/mod. 2000. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 71m² em Vila Almeida - Santo Amaro/SP - 1ª Praça. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold ONS Florianópolis. Loc.: SC. CPUs, Servidores, Monitores, Cadeiras, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 
11:30h. Sold Ekko Meat Alimentos. Loc.: SP. Refrigeradores, batedeiras industriais, expositores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold 
ONS Recife. Loc.: PE. CPUs, Servidores, Monitores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Sold Mensa Restaurante. Loc.: SP. Fornos 
Combinados, Fogões, Coifas, Mesas, Cadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Sold Dafiti Extrema. Loc.: MG. Sofás, Cadeiras, Poltronas, 
Banquetas, Mini Poltronas. 16/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis - Santander Imóveis. Loc.: BA, CE, DF, GO, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, 
SC. Pagamento em até 420 meses. Use o FGTS. 

14/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Frederico Westphalen. Loc.: RS. Veículos, Sprinter, Ônibus, Retroescavadeira, Pás.

08/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras. 13/10/2021 A PARTIR 
DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Atacadista Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras Ind. 13/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex. 
Loc.: SP. Industria Vende: Compressor, Guilhotina, Calandras. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Indústria Automotiva 
Vende: Maq. Grande Porte. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, 
Prateleiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. PME Guaru Máquinas. Loc.: SP. Moinho Martelo, Bombas de Água, Moinho de Faca, Moinho. 

08/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Claro. Loc.: MG. Ar Condicionado, Nobreak, Geradores de Energia e outros.,. 08/10/2021 A PARTIR DAS 
11:30h. PME JB Maq Tec. Loc.: SP. Contactoras, Válvulas, Bombas Manuais, Caixa de Fusíveis. 08/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME GRP 
Transportes. Loc.: MG. Cavalo Mecânico Volvo, Iveco e Volkswagen, e. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Suzano. Loc.: BA, ES, MA, MS. Cavalos 
Mecânicos, Forwarder, Harvester, Tanques Diesel. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Mitsubishi. Loc.: GO. Painéis, Volantes, Chicotes, 
Encostos, Sobretapetes. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Pedertractor. Loc.: SP. Máquinas a Laser com Alimentador Trumpf, Centro de. 
08/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Jaguar Land Rover. Loc.: RJ. Rodas Step, Rodas Sobressalentes de Liga, Linhas de. 08/10/2021 A PARTIR DAS 
15:30h. Grupo Mill. Loc.: RJ. Sucatas de Perfis, Sucatas de Chapas de Ligação em Aço. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Atlas Schindler. Loc.: 
PR. Chapas de Aço, e Aços Blank Pintado, Chapas de Aço, e. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Volvo. Loc.: PR. Pneus, Cavaletes, Armários, 
Pneus, MRO, Peças. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Camargo Corrêa Infra. Loc.: SP. Mobiliários Diversos. 11/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. 
Atto Sementes. Loc.: MT. Caminhão Comboio, Colheitadeiras Diversas. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Usina Cerradinho. Loc.: GO, SP. 
Notebooks, Desktops, Tablets, Celulares e Telefones. 11/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. GM. Loc.: RS. Motoredutores, Cilindros, Pinças e 
Outros. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. CNH Sorocaba. Loc.: SP. Pneu/Roda e Pneu. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Midea Carrier. Loc.: 
SC. Sucatas de Eletrodomésticos. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Tivit. Loc.: BA, MT, PR, SP. Fiat Palio, Mobi, Chevrolet Montana, Hyundai 
HR, Fiat Palio. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Setta. Loc.: MG. Válvulas, Tubos C/C, Aplicação Sistema de Combate ao. 13/10/2021 A PARTIR 
DAS 12:00h. Stellantis. Loc.: MG, SP. RAM 2500, Fiat Argo, Cronos Toro, Jeep Renegade. (Baixa. 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. GM. Loc.: 
RS. Máquina de Medição de Braço Portátil. 13/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. PME Marvel Auto Peças. Loc.: PR. Veículo Ford F75. 13/10/2021 
A PARTIR DAS 17:00h. Goodyear. Loc.: SP. Kit Mecânico de Emenda, Módulos de Bombas, Sucata de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 
Unilever. Loc.: SP. SUCATA DE CJ COM 06 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Unilever. Loc.: SP. Transportadores 
de Correia Concovas, Transmissor de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Progresso Ambiental. Loc.: SC. Caminhão Tanque Espargidor 
Mercedes-Benz, Rolo de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Embu. Loc.: SP. Caminhão Comboio Ford, Caminhões Basculantes. 14/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1100 A. Loc.: BA, DF, MG, MT, PA, PR, SP. Materiais Metso, Materiais Maquesonda, Rotores, Válvulas. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1100 B. Loc.: MG, SP. Veículos de Passeio e Utilitários, Veículos de Passeio e. 14/10/2021 A 
PARTIR DAS 14:30h. PME- JB MaqTec. Loc.: SP. Placas para Torno, Centros de Usinagem, Calibradores. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
Chevrolet. Loc.: PE, RS, SP. Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker Premier, Chevrolet. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Enel. Loc.: SP. Chiller Trane, 
Motobombas, Quadros de Energia. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. TI Brasil. Loc.: SP. Linha de Montagem de Módulos. 15/10/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. GM. Loc.: RS, SP. “Máquinas e equipamentos Ponteadeira móvel. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Adezan. Loc.: SP. 
Tratores, Empilhadeiras, Lixadeiras, Estufas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. BC2 Construtora. Loc.: PR, SP. Unidades de Sela Trinca KTR-10 
Termoelétricas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Bandeirantes. Loc.: SP. Suzuki Grand Vitara 4wd 5p 2.0, 2010/2011. 15/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. PME Consisa Engenharia. Loc.: MG. Roçadeiras Still, Motoserras Still, Grupo Gerador e outros. 15/10/2021 A PARTIR DAS 
13:30h. Brunaldi. Loc.: SP. Tratores Agrícolas, Motoniveladoras, Pás Carregadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. CNH. Loc.: SP. Válvulas, 
Cilindros, Alojamentos, Conversores. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Tijolarte 14:30h. Loc.: SP. Aquecedor de Óleo, Aspirador De Pó 
Industrial, Unid. De. 15/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Camargo Corrêa. Loc.: MG, SC, SP. Ar Condicionados Gree Eco, Escritórios Carpa, 
Abrigos para. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. PME Fire Center. Loc.: RJ. Geladeira, Ar Condicionados, janelas, Motores, Tripés. 15/10/2021 
A PARTIR DAS 17:00h. Dentsu Brasil. Loc.: RJ, SP. Notebooks, Desktops, Câmeras, Telefones, Monitores.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Leiloeiro Oficial:  Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Servidora Municipal Carina da Silveira, Portaria nº 313/2021
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Leiloeiro Oficial:  Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Convênio de Limite 
Rotativo de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Urbano n.º 001/80352925/2477, firmado em 7/4/2020, no qual figura como fiduciante Bela Vista 
Administração de Bens S.A, CNPJ/MF nº 02.276.505/0001-09, e como devedor Hospital Sugisawa Ltda,  CNPJ/MF nº  80.352.925/0001-30, com sede na Av. 
Iguaçu, 1.236, Rebouças, Curitiba/PR, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 18 
de outubro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.134.200,00 (dois milhões, cento 
e trinta e quatro mil e duzentos reais), os imóveis a seguir descritos, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em Curitiba/PR, Rebouças, 
sendo: 1) Rua Lamenha Lins, 759, terreno com área aprox. 443,04m² (no RI consta casa de alvenaria); 2) Rua Lamenha Lins, 769, prédio comercial com áreas 
estimadas no local: terr. 405,17m² e constr. 580,00m² (no IPTU constam terr. 363,00m² e constr. 106,90m²). Imóveis objetos das matrículas 19.472 e 22.222, 
respectivamente, do Cartório de Registro de Imóveis da 5ª Circunscrição de Curitiba. Obs.: Imóvel foreiro. Regularização e encargos perante os órgãos 
competentes para transferência de aforamento, apuração e quitação de taxas e foro e laudêmios em aberto, regularização da divergência de áreas verificadas no 
local com as lançadas no IPTU e RI, bem como averbação de demolição, edificação, ampliação e alteração da destinação do uso dos imóveis, correrão por conta do 
comprador. Ocupados. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado 
o dia 26 de outubro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.630.974,69  (três 
milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do 
leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos 
leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) 
fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para 
o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo 
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do 
devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no 
site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do 
leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O 
proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação 
do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade 
do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária 
de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

DATA 1º LEILÃO 18/10/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 26/10/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL IV - LAPA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos dos bens imóveis abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: JAQUELINE BARBARÁ DE OLIVEIRA (CPF Nº
256.349.588-14) e seu cônjuge, se casada for; bem como dos coproprietários: MAURÍCIO AUGUSTO BARBARA DE OLIVEIRA (CPF Nº 369.236.178-55), JORGE MARCELO BARBARA DE OLIVEIRA (CPF Nº
031.350.978-62), HELENA BARBARA (CPF Nº 045.120.908-78) e dos interessados: ESPÓLIO DE ESMERALDA BARBARA (CPF Nº 608.879.318-04), neste ato representado por JORGE MARCELO BARBARA
DE OLIVEIRA (CPF Nº 031.350.978-62), CONDOMÍNIO EDIFICIOS DONA RUTH DONA RAQUEL (CNPJ Nº 54.239.462/0001-95), CONDOMÍNIO ILHA DO SUL (CNPJ Nº 53.988.135/0001-73),
ALBUQUERQUE TAKAOKA PARTICIPACOES LTDA (CNPJ Nº 61.583.860/0001-90)
 O MM. Juiz de Direito Dr. Júlio Cesar Silva de Mendonça Franco, da 1ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que,
por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por VICENTE RENATO PAOLILLO (CPF Nº 026.102.058-72) em face de JAQUELINE BARBARÁ DE OLIVEIRA (CPF Nº
256.349.588-14), nos autos do Processo nº 1052161-34.2018.8.26.0100, e foi designada a venda dos direitos dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013
da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 – IMÓVEIS: LOTE 01 - Localização do Imóvel: Alameda Campinas, nº 960 – Apto 34, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 01404-200 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 34, localizado no 3º andar do Edifício
Ruth do Condomínio Edifícios Dona Ruth Dona Raquel, situado na Alameda Campinas, nº 960, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, contendo um lugar na garagem comum para um carro, possuindo a área útil de 132,06m²,
área comum na garagem de 24,63m² área comum do condomínio de 9,11m², e a área total construída de 165,80m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,17%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 009.089.0168-2
Matrícula Imobiliária n° 131.257 4º Serviço de Registro de Imóveis de São Paulo
OBS 01: O empreendimento possui 2 (dois) edifícios, cada qual com 2 (dois) subsolos e 12 (doze) andares superiores, servidos por 2 (dois) elevadores. No edifício é apresentado 1 (um) hall social, áreas comuns de padrão
médio, sala de ginástica e salão de festas, sistema de vigilância e segurança. Já o apartamento em questão (nº 34) dispõe de ampla sala com dois ambientes, cozinha, 1 (uma) suíte, 2 (dois) dormitórios, banheiro social, área
de serviço, dependências de empregada com banheiro e vaga de garagem.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.320.000,00 (Jul/2021 – Avaliação às fls. 172/255).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.345.198,50 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 2.013,99 (Set/2021), sendo R$ 775,92, relativo há débitos não inscritos na dívida ativa e, R$ 1.238,07 relativo há débitos inscritos na dívida ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor
da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 02 - Localização do Imóvel: Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, nº 2025 – Apto 123, Bloco B, do Condomínio Ilha do Sul, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05458-001 - Descrição do Imóvel: O apartamento
nº 123, localizado no 12º andar do Edifício “B” do condomínio Ilha do Sul, à Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, nº 2025 (antigo nº 2171), no 14º subdistrito, Lapa, com a área privativa de 165,120000m², área comum de
22,644000m², área total de 187,764000m², cabendo-lhe a fração ideal de 0,1446610% no terreno, e ainda a quota parte ideal de 1/480 no Clube que possui a área útil de 3.776m², área comum de 6.086,52m², área total
de 9.862,52m² e a fração ideal de 7,5984858% no terreno descrito na inscrição de condomínio 599 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 096.023.0159-7
Matrícula Imobiliária n° 81.660 10º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo
OBS 01: O empreendimento possui 6 (seis) edifícios residenciais, cada qual com 2 (dois) subsolos, 20 (vinte) pavimentos superiores, 3 (três) elevadores, 4 (quatro) apartamentos por andar, integram-no 4 (quatro) piscinas,
academia, restaurante, salões de festas, espaço gourmet, salão de jogos, espaço jovem, brinquedoteca, escola infantil, quadra de tênis, duas quadras poliesportivas, piscina aquecida, teatro, cinema, espaço terceira idade, duas
agências bancárias – Santander e Bradesco, half de skate, sauna, SPA, sistema de vigilância e segurança, centro de massagem, cabeleireiros, barbeiro, segurança diuturnamente, acessibilidade em todos os ambientes, espaço
pet, vagas para visitantes, playground externo e brinquedoteca, amplas alamedas e espaço para estacionamento disponível a visitantes. Já o apartamento em questão (nº 123) dispõe de ampla sala, cozinha, lavabo, 1 (uma
suíte), 2 (dois) dormitórios, banheiro social, área de serviço e dependências de empregada.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.610.000,00 (Jul/2021 – Avaliação às fls. 172/255).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.640.734,50 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 592,04 (Set/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS LOTES:
OBS 01: Fora deferida a Penhora dos direitos de ¼ que a Executada Jaqueline Barbará De Oliveira possui sobre os bens imóveis supra qualificados (Fls. 126 e 131). Referidos imóveis foram recebidos por herança de seu genitor
Espólio De Esmeralda Barbara, nos autos do Inventário (Processo nº 1009107-49.2017.8.26.0004 - 1ª Vara da Família do Fórum Regional da Lapa), porém tal partilha não fora averbada nas Matrículas imobiliárias
competentes. A penhora se encontra pendente de registro nas matrículas imobiliárias competentes.
OBS 02: Será de Responsabilidade do Arrematante providenciar o necessário para dar publicidade aos atos correlacionados à sua propriedade.
OBS 03: Em que pese de ter sido penhorado ¼ (25%) dos imóveis, o leilão será realizado na integralidade dos bens, respeitando-se a quota parte correspondente aos coproprietários, nos termos do artigo 843 do CPC.
Débito Condominial: Eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Débito Exequendo: R$ 97.191,23 (Jun/2021 – Fls. 168/169).
02 - A 1ª praça terá início em  29 de outubro de 2021, às 13 horas, e se encerrará no dia 01 de novembro de 2021, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 01 de novembro de 2021, às 13 horas, e se encerrará em 22 de novembro de 2021, às 13 horas. Será considerado
arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 70% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado de forma eletrônica pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com) e de forma presencial na sede desta empresa (Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista -
CEP 01.311-300 - São Paulo/SP), endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308, conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado
na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, e tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da
arrematação, bem como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação. Nos casos de remição e desistência da praça pelo(a)(s) exequente(s), e apenas se elas ocorrerem após a publicação de editais, a parte que remiu
ou desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro, ora fixados em 1% sobre o valor atualizado da avaliação. Ainda, se houver composição após a publicação de editais, as partes deverão declinar em sua minuta de acordo
quem arcará com o percentual acima fixado, sob pena de o(a)(s) executado(a)(s) suportá-lo integralmente, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão e Decisão de Fls. 311/313. O valor correspondente deverá ser
pago mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85,
a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de outubro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO - JUIZ DE DIREITO
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2021
PROCESSO Nº 26.527/2021

EDITAL Nº 185/2021 - Comunicamos a 
todos os interessados a participarem da 
Concorrência Pública de nº 15/2021, que 
tem por objeto a contratação de empresa 
para execução de obras de “estabilização 
da foz do Rio Juqueriquere através de exe-
cução de enrocamento de pedras lançadas 
no mar, incluindo raiz e ancoragem”, que 
houve alteração no anexo I A – Planilha 
Estimativa de Quantitativos e Preços. 
De acordo com o § 4° do artigo 21 da Lei 
8.666/1993, essas alterações não afetarão 
a formulação das propostas, ficando as-
sim, mantida a data do recebimento dos 
envelopes de nº 01 – Documentação de 
Habilitação e nº 02 – Proposta Comercial 
para o dia 20/10/2021. O anexo I A – Planilha 
Estimativa de Quantitativos e Preços alte-
rada encontra-se disponível no site www.
caraguatatuba.sp.gov.br/link Licitações. No 
mais, ficam ratificadas as demais cláusulas 
do edital. 

Caraguatatuba, 05 de outubro de 2021 
ENGº LEANDRO BORELLA BARBOSA

Presidente da Comissão Especial de 
Licitação de Obras de Engenharia

AVISO DE LICITAÇÃO - (RESUMIDO)
TP N° 08/2021 - PROCESSO N° 041/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer. 
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial do Estado de São Paulo; 
Gazeta de São Paulo; Gazeta Regional de Lucélia; 
Diário Oficial Eletrônico Municipal (www.lucelia.sp.gov.
br); Mural da Prefeitura do Município de Lucélia, locali-
zado no térreo do Paço Municipal na Avenida Brasil, nº 
1.101, Lucélia/SP.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada 
para a prestação de serviços técnicos profissionais 
de assessoria e consultoria, no âmbito do direito ad-
ministrativo educacional, requisição Nº 515/2021 da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, conforme especificações e condições estabele-
cidas no Anexo I – Termo de Referência.
ENCERRAMENTO: 19/11/2021, às 09h00min.
O Edital completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas à Tomada de Preço, po-
derá ser obtido no site oficial da Prefeitura de Lucélia 
(www.lucelia.sp.gov.br), demais informações e quais-
quer esclarecimentos poderão ser obtidos pessoal-
mente junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura, 
sito à Av. Brasil n° 1101, nesta cidade de Lucélia/SP, 
através do tel.18 3551-9200, ou via e-mail lucelialici-
tacao@gmail.com de segunda a sexta-feira, no horá-
rio de expediente. Lucélia/SP, 05 de outubro de 2021. 
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO 
COSTA - Prefeita Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 135/2021, 
Tomada de Preços nº 010/2021 - objeto: Revi-
são das Instalações Elétricas Prediais de Bai-
xa Tensão e implantação de centro de transf. 
Em média tensão na EMEIF Sirana Koukdjian, 
conforme Memorial Descritivo, Planilhas Or-
çamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, 
Projeto Básico, em anexo.   Encerramento no 
dia 21/10/2021 as 09h: 30min; Abertura as 10h: 
00min. O Edital na integra encontra-se a dispo-
sição dos interessados no endereço eletrônico 
www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo 
ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITA-
ÇÕES - Tomada de Preços, ou através do Portal 
de Transparência. Para qualquer esclarecimen-
to, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e 
e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio 
Melo Gomes Prefeito Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 148/2021, 
Tomada de Preços nº 011/2021 - objeto: Alte-
ração das Instalações Elétricas Prediais de 
Baixa Tensão e Montagem de Posto de Trans-
formação em Média Tensão na EMEIF Regina 
Maria, conforme Memorial Descritivo, Planilhas 
Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, 
Projeto Básico, em anexo.   Encerramento no 
dia 22/10/2021 as 09h: 30min; Abertura as 10h: 
00min. O Edital na integra encontra-se a dispo-
sição dos interessados no endereço eletrônico 
www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo 
ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITA-
ÇÕES - Tomada de Preços, ou através do Portal 
de Transparência. Para qualquer esclarecimen-
to, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e 
e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio 
Melo Gomes Prefeito Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 149/2021, 
Tomada de Preços nº 012/2021 - objeto: Alte-
ração das Instalações Elétricas Prediais de 
Baixa Tensão e Montagem de Posto de Trans-
formação em Média Tensão na EMEIF Regina 
Maria, conforme Memorial Descritivo, Planilhas 
Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, 
Projeto Básico, em anexo.   Encerramento no 
dia 25/10/2021 as 09h: 30min; Abertura as 10h: 
00min. O Edital na integra encontra-se a dispo-
sição dos interessados no endereço eletrônico 
www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo 
ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITA-
ÇÕES - Tomada de Preços, ou através do Portal 
de Transparência. Para qualquer esclarecimen-
to, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e 
e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio 
Melo Gomes Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO À CONTRATAÇÃO

Contrato nº 51/2021
Processo Administrativo nº 2140/2018

Concorrência Pública nº 01/2018
Objeto: Termo aditivo de prorrogação à 
contratação de serviços técnicos de enge-
nharia consultiva para elaboração do plano 
municipal de saneamento básico; elabora-
ção de estudos e projetos de saneamento; 
apoio técnico na obtenção de financiamento 
externo e gerenciamento do programa; su-
pervisão e fiscalização de obras no municí-
pio de São Caetano do Sul-SP. Assinatura: 
01/09/2021. Prazo: 90 (noventa) dias. Con-
tratada: Consórcio Prosanear. São Caetano 
do Sul, 05 de outubro de 2021 – Rodrigo 
Gonçalves Toscano – Superintendente do 
SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 - PROCESSO Nº 54/2021 - A Prefeitura Municipal de Dourado/SP, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço, que tem por 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM RESTAURAÇÃO 
DE PAVIMENTO OU “TAPA BURACOS”, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO CORRETIVA DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, POR EMPREITADA E PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. O Edital completo poderá ser retirado em via impressa ao custo de R$ 5,00 (cinco reais), no 
setor de compras sito à Rua Dr. Marques Ferreira, 591, centro, na cidade de Dourado/SP, ou baixado gratuitamente através 
do site www.dourado.sp.gov.br. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação e abertura dos mesmos será 
às 09h00min do dia 22/10/2021 no auditório do Departamento de Educação situado à rua José Bustani n° 600, Jardim 
Paulista, na cidade de Dourado/SP. Prefeitura Municipal de Dourado, 05 de outubro de 2021. UMBERTO SORREGOTTI NETO 
- Pregoeiro. GINO JOSÉ TORREZAN - Prefeito.
CONCORRÊNCIA Nº 03/2021 - PROCESSO Nº 60/2021 - A Prefeitura Municipal de Dourado/SP, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Concorrência do tipo Menor Preço, que tem por 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO 
NOVO PSF, SITUADO A RUA JOSÉ MONTEIRO NOVO FILHO, JARDIM MARIA LUIZA, DOURADO-SP. O Edital completo poderá ser 
retirado em via impressa ao custo de R$ 5,00 (cinco reais), no setor de compras sito à Rua Dr. Marques Ferreira, 591, centro, 
na cidade de Dourado/SP, ou baixado gratuitamente através do site www.dourado.sp.gov.br. O recebimento dos envelopes 
de proposta e documentação e abertura dos mesmos será às 09h00min do dia 25/10/2021 no auditório do Departamento de 
Educação situado à rua José Bustani n° 600, Jardim Paulista, na cidade de Dourado/SP. Prefeitura Municipal de Dourado, 05 
de outubro de 2021. UMBERTO SORREGOTTI NETO - Agente de Contratação. GINO JOSÉ TORREZAN - Prefeito.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE PENALIZAÇÃO PROC. Nº 6406/2021 – EMPRESA: LOCAMAIS 
SERVIÇOS EIRELI – CNPJ (11.191.505/0001-05). DECISÃO: “Ante o exposto, 

recebo o pedido de revisão formulado, uma vez que preenchidos os pressupostos legais 
e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, mantendo-se a decisão administrativa 
(fl s.113/116) atacada”. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão: CAIO LESSIO PRE-
VIATO. São Caetano do Sul, 05 de outubro de 2021.

RESUMO: Processo nº 7651/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 58/2021 - Registro de 
Preço para Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Longevidade para Parques e Praças. 
DECISÃO DA PREGOEIRA: Após a aprovação dos catálogos apresentados pela empresa 
detentora da melhor oferta, conforme parecer da área técnica de fl . 339, a Sra. Pregoeira 
declarou vencedora: Empresa FRATELLI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI – CNPJ 
nº 31.042.793/0001-35 – Item 01 – Valor Unitário R$ 8.400,00; Item 02 - Valor Unitário R$ 
9.200,00; Item 03 - Valor Unitário R$ 8.300,00; Item 04 - Valor Unitário R$ 6.250,00; Item 
05 - Valor Unitário R$ 6.350,00; Item 06 - Valor Unitário R$ 5.550,00; Item 07 - Valor Unitário 
R$ 6.560,00; Item 08 - Valor Unitário R$ 6.670,00; Item 09 - Valor Unitário R$ 5.640,00; Item 
10 - Valor Unitário R$ 7.700,00; Item 11 - Valor Unitário R$ 6.990,00; Item 12 - Valor Unitário 
R$ 5.820,00; Item 13 - Valor Unitário R$3.980,00. Ficando assim, todos intimados do prazo 
recursal de três dias para apresentação das razões do recurso, e os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, 
nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal n.º 10520/2002”. Josiane Cristina 
Oliveira – 05/10/2021. São Caetano do Sul, 05 de outubro de 2021. Carolina Morales Ber-
nardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 7647/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 61/2021 - Registro 
de Preço para Fornecimento e Instalação de Brinquedos Externos para Parques e Centros 
Esportivos. DECISÃO DA PREGOEIRA: Após a aprovação da documentação técnica apre-
sentada pelas empresas detentoras das melhores ofertas, conforme parecer da área técnica 
de fl s. 600, a Sra. Pregoeira declarou vencedoras: Empresa: RF GORY COMERCIAL LTDA. 
– CNPJ: 10.372.062/0001-88 – Itens: 01 – Qtde: 5 – valor unitário: R$ 45.500,00. Valor total: 
R$ 227.500,00; 02 - Qtde: 5 - valor unitário R$ 30.990,00 - valor total: R$ 154.950,00; 03 - 
Qtde: 10 - valor unitário: R$ 14.900,00 - valor total: R$ 149.000,00; 05 Qtde: 5 - valor unitário: 
16.200,00 - valor total: R$ 81.000,00; 06 Qtde: 10 - valor unitário: R$ 9.450,00 - valor total: 
R$ 94.500,00; 14 - Qtde:  5 - valor unitário: R$ 109.400,00 - valor total: R$ 547.000,00. Em-
presa: FRATELLI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI – CNPJ: 31.042.793/0001-35 
– Itens: 04 – Qtde: 10 - valor unitário: R$ 39.800,00 - valor total: R$ 398.000,00; 07 – Qtde: 
4 - valor unitário: R$ 168.800,00 - valor total: R$ 675.200,00; 08 – Qtde: 4 - valor unitário: 
R$ 67.500,00 – valor total: R$ 270.000,00; 15 – Qtde: 5 - valor unitário: R$ 169.600,00 - va-
lor total: R$ 848.000,00. Empresa: DZ7 COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 30.084.600/0001-64 
– Itens: 09 – Qtde: 10 - valor unitário: R$ 6.900,00 - valor total: R$ 69.000,00; 10 – Qtde: 
6 - valor unitário: R$ 15.300,00 - valor total: R$ 91.800,00; 11 – Qtde: 6 - valor unitário: R$ 
15.800,00 - valor total: R$ 94.800,00; 12 – Qtde: 6 - valor unitário: R$ 13.650,00 - valor to-
tal: R$ 81.900,00. O item 13 restou DESERTO. O item 16 restou FRACASSADO. Ficando 
assim, todos intimados do prazo recursal de três dias para apresentação das razões do 
recurso, e os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes as-
segurada vista imediata dos autos, nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal nº 
10520/2002”. Letícia Furtado Cardoso – 05/10/2021. São Caetano do Sul, 05 de outubro de 
2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 9340/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 64/2021 - Registro 
de Preço para Fornecimento de Sabonete Líquido sem Enxágue e Dispenser. DECISÃO 
DO PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa: 
GADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSE-
GURANÇA LTDA. – EPP – CNPJ sob o nº 07.389.929/0001-01 – Item 01 – Valor Unitário R$ 
53,00; Item 02 – Valor Unitário R$ 53,00; Item 03 – Valor Unitário R$ 40,00; Item 04 – Valor 
Unitário R$ 40,00. DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de 
todo processado, notadamente das Atas do Pregão/Adjudicação, e no uso da competência 
que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal nº 11.092/2017 e no inci-
so XXII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, 
na modalidade Pregão Presencial nº 64/2021”. Secretária de Governo: Silvia de Campos 
- 04/10/2021. São Caetano do Sul, 05 de outubro de 2021. Carolina Morales Bernardino – 
Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 262/2019 – PROC. Nº 300.164/2019 
– CONTRATADA: INSTITUTO NUTRA E VIVA LTDA. EPP. OBJETO: Fica prorrogado o con-
trato supra descrito por 12 (doze) meses, a partir de 27 de setembro de 2021. Valor total R$ 
325.680,00. DATA DA ASSINATURA: 27/09/2021. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Educação.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2021 - PROC. Nº 300.118/2021 - 
DETENTORA: OUTSIDE SOUZA & BRADÃO EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
COPA E COZINHA. DATA DA ASSINATURA: 04/10/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, 
a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores 
Unitários: Item 4 - MESA LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000 X 700 X 850 MM. 
TAMPO SUPERIOR CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX LIGA 18.8 PADRÃO AISI 
304, ACABAMENTO ESCOVADO E SOLDA CONTÍNUA A ARGÔNIO, REFORÇO INFE-
RIOR EM QUADRO DE CANTONEIRAS, COM REFORÇOS TRANSVERSAIS INTERME-
DIÁRIOS EM AÇO SAE 1020 DE 1/8” X 1 1/4”, TRATADO COM FUNDO ANTI FERRUGEM 
E PINTADO. PÉS EM TUBOS DE AÇO INOX LIGA 18.8 PADRÃO AISI 304, COM Ø EXTER-
NO DE 38MM, PROVIDOS DE RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS COM TRAVAS, E CONTRA 
VENTAMENTOS EM TUBOS DE AÇO INOX LIGA 18.8 PADRÃO AISI 304, COM Ø EXTER-
NO DE 32MM, COM ACABAMENTO ESCOVADO - R$ 1.100,00 a un. VALOR TOTAL DA 
ARP: R$ 15.400,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2021 – PROC. Nº 300.122/2021 – 
DETENTORA: ROLEMARE COMERCIAL LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. DATA DA ASSINATURA: 04/10/2021. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PRE-
ÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 1 – CAP DE PVC RÍGIDO BRANCO 
ESGOTO, DN 50MM, COM JUNTA ELÁSTICA, COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BOR-
RACHA, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES E ADUTORAS DE PVC RÍGIDO, CONFORME 
NBR 5688-R$ 4,00 a pç. Item 02 – LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO BRANCO ES-
GOTO, DN 50MM, COM JUNTA ELÁSTICA, COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BOR-
RACHA, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES E ADUTORAS DE PVC, CONFORME NBR 5688 
– R$ 16,00 a pç. Item 03 – TEE DE PVC RÍGIDO BRANCO ESGOTO, DN 50MM, CLASSE 
20, (PN 1,0 MPA), MOLDADO POR INJEÇÃO, COM JUNTA ELÁSTICA, E COM OS RES-
PECTIVOS ANÉIS DE BORRACHA, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES E ADUTORAS EM 
PVC, CONFORME NBR 5688 – R$ 11,80 a pç. Item 04 – TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO 
ESGOTO, DN 40MM COM PONTA E BOLSA, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, 
EM BARRAS DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 5688 – R$ 68,95 a 
pç. Item 05 – TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO, DN 50MM (2”), PONTA/BOLSA, PARA 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, BARRAS DE 6 METROS, CONFORME NBR 5688 – R$ 
119,80 a pç. Item 06 – TEE DE PVC BRANCO ESGOTO, DN 50 X 50MM, COM PON-
TA, BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DE ESGOTO PREDIAL, 
CONFORME NBR 5688 – R$ 11,80 a pç. Item 07 – CURVA PVC BRANCO ESGOTO, DN 
50MM X 90° (CURTA), COM PONTA, BOLSA/SOLDÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDE 
DE EGOSTO PREDIAL, CONFORME NBR 5688 – R$ 10,50 a pç. Item 08 – COTOVELO 
(JOELHO) DE PVC BRANCO RÍGIDO, DN 40MM X 90°, COM BOLSA, PARA REDE DE ES-
GOTO PREDIAL, CONFORME NBR 5688 – R$ 1,19 a pç. Item 09 – COTOVELO (JOELHO) 
DE PVC BRANCO ESGOTO, DN 50MM X 90°, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELÁSTICA E 
O RESPECTIVO ANEL DE BORRACHA, PARA REDE DE ESGOSTO PREDIAL, CONFOR-
ME NBR 5688 – R$ 3,01 a pç. Item 10 – COTOVELO (JOELHO), PVC BRANCO ESGOTO, 
DN 50MM X 45º, COM PONTA/BOLSA, JUNTA ELÁSTICA E O RESPECTIVO ANEL DE 
BORRACHA, PARA REDE DE ESGOTO PREDIAL CONFORME NBR 5688 – R$ 7,00 a pç. 
Item 11 – JUNÇÃO DE PVC BRANCO ESGOTO, DN 50MM PARA INSTALAÇÃO PREDIAL, 
CONFORME NBR 5688 – R$ 14,00 a pç. Item 12 – LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO 
BRANCO ESGOTO, DN 40MM, CLASSE 20, (PN 1,0 MPA), MOLDADO POR INJEÇÃO, 
COM JUNTA ELÁSTICA, COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BORRACHA, CONFORME 
NBR  5688, E NÃO SERÁ ACETITA CONEXÃO COM ALOJAMENTO DO ANEL USINADO 
– R$ 13,00 a pç. Item 13 – CURVA PVC OCRE 100 MM X 45° COM ANEL DE VEDAÇÃO 
TIPO JERI PARA ESGOTO. CONFORME NBR 10569/10570 – R$ 45,50 a pç. Item 14 – 
PLUG PVC ESGOTO INJETADO 100 – CONFORME NBR 10569/10570 – R$ 37,85 a pç. 
VALOR TOTAL DA ARP: R$ 103.000,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 88/2021 - PROC. Nº 300.120/2021 – CONTRATADA: ABX 
TELECON LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de Serviços especia-
lizados para fornecimento e implantação, em cada Unidade Escolar, de uma infraestrutura 
de rede para distribuição de dados sem fi o que atinja toda a sua extensão em área interna 
ou externa, a fi m de conectar os equipamentos de tecnologia educacional por alunos e 
educadores por meio de propagadores de sinal sem fi o, como tablets, notebooks, computa-
dores integrados e computadores desktop. DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021 – PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura. VALOR TOTAL: 
R$ 9.200.000,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

DECISÃO
CONTRATO N.: 031-2020, LIVRO 08, 
FOLHAS 061 A 069.
PREGÃO PRESENCIAL RETIFICADO Nº 
016/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1319/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E ZELADORIA PARA AMBIEN-
TE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VIN-
CULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO 
DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALU-
BRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANE-
XOS DO EDITAL – LOTE 01
Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência municipal, 
o inteiro teor da decisão referente ao proces-
so licitatório referenciado.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transpa-
rencia-secretaria-da-educacao/portal-da-
-transparencia-educacao

Araraquara, 05 de outubro de 2021.
CLELIA MARA DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Educação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, 
localizado na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
considerando a aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento de quem possa interessar, que no dia 20 de outubro de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura 
Municipal de Barrinha, fará realizar licitação no Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial do 
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo por escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONGÊNERES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE 
BARRINHA, conforme especificações contidas no edital que regula o certame. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada no endereço 
acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como 
no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 
3943-9400. Barrinha/SP, em 05 de outubro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS-Prefeito Municipal-

AVISO DE LICITAÇÃO
REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 23/2021

Objeto: Contratação de institui-
ção bancária para operar os ser-
viços de processamento e geren-
ciamento de créditos provenientes 
da Folha de Pagamento
Entrega dos Envelopes 01 e 02: até 
21/10/2021 às 08h30.        
Sessão do Pregão: 21/10/2021 às 
09h00.
Valor estimado: R$ 780.992,98
O edital poderá ser retirado no 
Departamento de Suprimentos, sito 
a Rua José Bonifácio, 400 – Centro 
– Santa Bárbara d’Oeste, a partir da 
presente ou pelo site: www.daesbo.
sp.gov.br. Informações: mmosna@
daesbo.sp.gov.br ou pelo fone (19) 
3459-5925.

LAERSON ANDIA JÚNIOR
Diretor Superintendente

ESCLARECIMENTO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2189/2021

DE 26 DE JULHO DE 2021
Vimos, através deste, em relação ao Pregão Eletrô-
nico nº 070/2021, que tem por objeto o CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS AOS CE-
MITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUINDO MANUTEN-
ÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, 
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REMOÇÃO 
E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERA-
DOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS 
FORMAS DA LEI, esclarecer o questionamento da 
empresa CEDRO PAISAGISMO EIRELI, conforme 
segue:
Nossa empresa, CEDRO PAISAGISMO EIRELI 
CNPJ 132517020001-90, interessada na referida 
participação, tempestivamente PERGUNTA:
Quanto as quantidades, a Prefeitura de Araraquara 
garante a quantidade dos serviços licitados serão 
contratados e garantidos de acordo com a lei (25% 
a maior ou a menor do valor do contratado) assim 
não desequilibrando operacional e financeiramen-
te o contrato evitando reequilíbrios físicos e finan-
ceiros ao contrato; uma vez que a licitação trata 
de serviços continuados e assim não é um registro 
de preços?
RESPOSTA: Informo que os quantitativos referen-
tes a maquinário e pessoal, indicados no termo 
de referência serão utilizados em sua totalidade, 
o único item que sofre variação/influência externa 
(época do ano e quantidade de sepultamentos) é a 
quantidade de resíduo gerados conforme descrito 
no item 4.6:
“O volume estimativo mensal de resíduos gerados 
por cemitério conforme item 4.5 poderá sofrer alte-
rações para mais ou para menos dependendo da 
necessidade individual de cada unidade/cemitério 
sem ônus para a CONTRATANTE. A contabiliza-
ção para pagamento mensal será por unidade de 
caçamba substituída.” 
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 05 de Outubro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

JAQUELINE HELENA SALES
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Presencial  nº 032/2021, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔ-
NOMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA (REMOÇÃO DE RESÍDUOS 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS DE 
TERRENOS, CAPINA MANUAL, RASPAGEM, 
GRADEAMENTO, ROÇADA MECANIZADA E MA-
NUAL), COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/MÁQUI-
NAS, INCLUSIVE DE PEQUENO PORTE (AU-
TOMÓVEIS, TRATORES E CAMINHÕES), INSU-
MOS E QUAISQUER MATERIAIS NECESSÁRIOS 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INCLUINDO 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPECTIVOS RESÍ-
DUOS GERADOS PELA CAPINA E RASPAGEM 
(GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO) E DA REMO-
ÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
E INSERVÍVEIS DE TERRENOS, COM DURA-
ÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS 
NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 
8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM CONFORMI-
DADE COM AS DISPOSIÇÕES DESTE ANEXO I 
- TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
DO EDITAL, QUE O INTEGRAM E COMPLEMEN-
TAM, tendo em vista pedido de esclarecimento por 
parte da empresa TERRA PLANA LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI, expor o que segue:
Em relação ao pedido de esclarecimento da em-
presa TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ nº 08.543.922/0001-47, informar 
que a resposta se encontra disponível no site do 
Município de Araraquara (PORTAL DA TRANS-
PARÊNCIA), no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao.
Era o que tínhamos a esclarecer. 

Araraquara, 05 de Outubro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-064/2021 Caderno 
2. Processo licitatório: 16961/2021. Obje-
to: Registro de Preço para a “Aquisição de 
Curativos Especiais para Atendimento Judi-
cial”. Sessão pública de processamento: dia 
22/10/2021 às 09:00 horas. Da sessão pú-
blica: O processamento eletrônico será rea-
lizado através do endereço eletrônico com-
prasbr.com.br, no dia e hora mencionados e 
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 05 de outubro de 2021. 
Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário 
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-080/2021 Caderno 
2. Processo licitatório: 17134/2021. Objeto: 
Registro de Preços Para a “Contratação de 
Empresa Especializada para o Fornecimen-
to de Refeições Prontas ‘Tipo Marmitex’, 
para Funcionários e Pacientes, com Entrega 
Ponto a Ponto”. Sessão pública de proces-
samento: dia 21/10/2021 às 09:00 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrôni-
co comprasbr.com.br, no dia e hora mencio-
nados e será conduzida pelo pregoeiro com 
o auxílio da equipe de apoio. O edital está 
disponível no site: www.ts.sp.gov.br e com-
prasbr.com.br. Taboão da Serra, 05 de ou-
tubro de 2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior 
– Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 59/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
329/2021 - Contratação de empresa do ramo 
para o fornecimento de veículo de passeio zero 
km, ano mínimo 2021, cor branca, motor mínimo 
1.0, destinado a Secretaria Municipal de Saúde 
- CAPS, através da Emenda Parlamentar. Rece-
bimento das propostas: a partir das 08h30min do 
dia 06/10/2021 – Início da sessão: 20/10/2021, às 
14h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por 
item. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br e http://
sistemas.tupa.sp.gov.br:8079/ comprasedital/. Es-
tância Turística de Tupã, em 01/10/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2021
PROCESSO Nº 26.527/2021

EDITAL Nº 185/2021 - Comunicamos a 
todos os interessados a participarem da 
Concorrência Pública de nº 15/2021, que 
tem por objeto a contratação de empresa 
para execução de obras de “estabilização 
da foz do Rio Juqueriquere através de exe-
cução de enrocamento de pedras lançadas 
no mar, incluindo raiz e ancoragem”, que 
houve alteração no anexo I A – Planilha 
Estimativa de Quantitativos e Preços. 
De acordo com o § 4° do artigo 21 da Lei 
8.666/1993, essas alterações não afetarão 
a formulação das propostas, ficando as-
sim, mantida a data do recebimento dos 
envelopes de nº 01 – Documentação de 
Habilitação e nº 02 – Proposta Comercial 
para o dia 20/10/2021. O anexo I A – Planilha 
Estimativa de Quantitativos e Preços alte-
rada encontra-se disponível no site www.
caraguatatuba.sp.gov.br/link Licitações. No 
mais, ficam ratificadas as demais cláusulas 
do edital. 

Caraguatatuba, 05 de outubro de 2021 
ENGº LEANDRO BORELLA BARBOSA

Presidente da Comissão Especial de 
Licitação de Obras de Engenharia

AVISO DE LICITAÇÃO - (RESUMIDO)
TP N° 08/2021 - PROCESSO N° 041/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer. 
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial do Estado de São Paulo; 
Gazeta de São Paulo; Gazeta Regional de Lucélia; 
Diário Oficial Eletrônico Municipal (www.lucelia.sp.gov.
br); Mural da Prefeitura do Município de Lucélia, locali-
zado no térreo do Paço Municipal na Avenida Brasil, nº 
1.101, Lucélia/SP.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada 
para a prestação de serviços técnicos profissionais 
de assessoria e consultoria, no âmbito do direito ad-
ministrativo educacional, requisição Nº 515/2021 da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, conforme especificações e condições estabele-
cidas no Anexo I – Termo de Referência.
ENCERRAMENTO: 19/11/2021, às 09h00min.
O Edital completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas à Tomada de Preço, po-
derá ser obtido no site oficial da Prefeitura de Lucélia 
(www.lucelia.sp.gov.br), demais informações e quais-
quer esclarecimentos poderão ser obtidos pessoal-
mente junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura, 
sito à Av. Brasil n° 1101, nesta cidade de Lucélia/SP, 
através do tel.18 3551-9200, ou via e-mail lucelialici-
tacao@gmail.com de segunda a sexta-feira, no horá-
rio de expediente. Lucélia/SP, 05 de outubro de 2021. 
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO 
COSTA - Prefeita Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 135/2021, 
Tomada de Preços nº 010/2021 - objeto: Revi-
são das Instalações Elétricas Prediais de Bai-
xa Tensão e implantação de centro de transf. 
Em média tensão na EMEIF Sirana Koukdjian, 
conforme Memorial Descritivo, Planilhas Or-
çamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, 
Projeto Básico, em anexo.   Encerramento no 
dia 21/10/2021 as 09h: 30min; Abertura as 10h: 
00min. O Edital na integra encontra-se a dispo-
sição dos interessados no endereço eletrônico 
www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo 
ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITA-
ÇÕES - Tomada de Preços, ou através do Portal 
de Transparência. Para qualquer esclarecimen-
to, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e 
e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio 
Melo Gomes Prefeito Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 148/2021, 
Tomada de Preços nº 011/2021 - objeto: Alte-
ração das Instalações Elétricas Prediais de 
Baixa Tensão e Montagem de Posto de Trans-
formação em Média Tensão na EMEIF Regina 
Maria, conforme Memorial Descritivo, Planilhas 
Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, 
Projeto Básico, em anexo.   Encerramento no 
dia 22/10/2021 as 09h: 30min; Abertura as 10h: 
00min. O Edital na integra encontra-se a dispo-
sição dos interessados no endereço eletrônico 
www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo 
ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITA-
ÇÕES - Tomada de Preços, ou através do Portal 
de Transparência. Para qualquer esclarecimen-
to, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e 
e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio 
Melo Gomes Prefeito Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 149/2021, 
Tomada de Preços nº 012/2021 - objeto: Alte-
ração das Instalações Elétricas Prediais de 
Baixa Tensão e Montagem de Posto de Trans-
formação em Média Tensão na EMEIF Regina 
Maria, conforme Memorial Descritivo, Planilhas 
Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, 
Projeto Básico, em anexo.   Encerramento no 
dia 25/10/2021 as 09h: 30min; Abertura as 10h: 
00min. O Edital na integra encontra-se a dispo-
sição dos interessados no endereço eletrônico 
www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo 
ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITA-
ÇÕES - Tomada de Preços, ou através do Portal 
de Transparência. Para qualquer esclarecimen-
to, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e 
e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio 
Melo Gomes Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO À CONTRATAÇÃO

Contrato nº 51/2021
Processo Administrativo nº 2140/2018

Concorrência Pública nº 01/2018
Objeto: Termo aditivo de prorrogação à 
contratação de serviços técnicos de enge-
nharia consultiva para elaboração do plano 
municipal de saneamento básico; elabora-
ção de estudos e projetos de saneamento; 
apoio técnico na obtenção de financiamento 
externo e gerenciamento do programa; su-
pervisão e fiscalização de obras no municí-
pio de São Caetano do Sul-SP. Assinatura: 
01/09/2021. Prazo: 90 (noventa) dias. Con-
tratada: Consórcio Prosanear. São Caetano 
do Sul, 05 de outubro de 2021 – Rodrigo 
Gonçalves Toscano – Superintendente do 
SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 - PROCESSO Nº 54/2021 - A Prefeitura Municipal de Dourado/SP, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço, que tem por 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM RESTAURAÇÃO 
DE PAVIMENTO OU “TAPA BURACOS”, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO CORRETIVA DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, POR EMPREITADA E PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. O Edital completo poderá ser retirado em via impressa ao custo de R$ 5,00 (cinco reais), no 
setor de compras sito à Rua Dr. Marques Ferreira, 591, centro, na cidade de Dourado/SP, ou baixado gratuitamente através 
do site www.dourado.sp.gov.br. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação e abertura dos mesmos será 
às 09h00min do dia 22/10/2021 no auditório do Departamento de Educação situado à rua José Bustani n° 600, Jardim 
Paulista, na cidade de Dourado/SP. Prefeitura Municipal de Dourado, 05 de outubro de 2021. UMBERTO SORREGOTTI NETO 
- Pregoeiro. GINO JOSÉ TORREZAN - Prefeito.
CONCORRÊNCIA Nº 03/2021 - PROCESSO Nº 60/2021 - A Prefeitura Municipal de Dourado/SP, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Concorrência do tipo Menor Preço, que tem por 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO 
NOVO PSF, SITUADO A RUA JOSÉ MONTEIRO NOVO FILHO, JARDIM MARIA LUIZA, DOURADO-SP. O Edital completo poderá ser 
retirado em via impressa ao custo de R$ 5,00 (cinco reais), no setor de compras sito à Rua Dr. Marques Ferreira, 591, centro, 
na cidade de Dourado/SP, ou baixado gratuitamente através do site www.dourado.sp.gov.br. O recebimento dos envelopes 
de proposta e documentação e abertura dos mesmos será às 09h00min do dia 25/10/2021 no auditório do Departamento de 
Educação situado à rua José Bustani n° 600, Jardim Paulista, na cidade de Dourado/SP. Prefeitura Municipal de Dourado, 05 
de outubro de 2021. UMBERTO SORREGOTTI NETO - Agente de Contratação. GINO JOSÉ TORREZAN - Prefeito.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE PENALIZAÇÃO PROC. Nº 6406/2021 – EMPRESA: LOCAMAIS 
SERVIÇOS EIRELI – CNPJ (11.191.505/0001-05). DECISÃO: “Ante o exposto, 

recebo o pedido de revisão formulado, uma vez que preenchidos os pressupostos legais 
e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, mantendo-se a decisão administrativa 
(fl s.113/116) atacada”. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão: CAIO LESSIO PRE-
VIATO. São Caetano do Sul, 05 de outubro de 2021.

RESUMO: Processo nº 7651/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 58/2021 - Registro de 
Preço para Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Longevidade para Parques e Praças. 
DECISÃO DA PREGOEIRA: Após a aprovação dos catálogos apresentados pela empresa 
detentora da melhor oferta, conforme parecer da área técnica de fl . 339, a Sra. Pregoeira 
declarou vencedora: Empresa FRATELLI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI – CNPJ 
nº 31.042.793/0001-35 – Item 01 – Valor Unitário R$ 8.400,00; Item 02 - Valor Unitário R$ 
9.200,00; Item 03 - Valor Unitário R$ 8.300,00; Item 04 - Valor Unitário R$ 6.250,00; Item 
05 - Valor Unitário R$ 6.350,00; Item 06 - Valor Unitário R$ 5.550,00; Item 07 - Valor Unitário 
R$ 6.560,00; Item 08 - Valor Unitário R$ 6.670,00; Item 09 - Valor Unitário R$ 5.640,00; Item 
10 - Valor Unitário R$ 7.700,00; Item 11 - Valor Unitário R$ 6.990,00; Item 12 - Valor Unitário 
R$ 5.820,00; Item 13 - Valor Unitário R$3.980,00. Ficando assim, todos intimados do prazo 
recursal de três dias para apresentação das razões do recurso, e os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, 
nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal n.º 10520/2002”. Josiane Cristina 
Oliveira – 05/10/2021. São Caetano do Sul, 05 de outubro de 2021. Carolina Morales Ber-
nardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 7647/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 61/2021 - Registro 
de Preço para Fornecimento e Instalação de Brinquedos Externos para Parques e Centros 
Esportivos. DECISÃO DA PREGOEIRA: Após a aprovação da documentação técnica apre-
sentada pelas empresas detentoras das melhores ofertas, conforme parecer da área técnica 
de fl s. 600, a Sra. Pregoeira declarou vencedoras: Empresa: RF GORY COMERCIAL LTDA. 
– CNPJ: 10.372.062/0001-88 – Itens: 01 – Qtde: 5 – valor unitário: R$ 45.500,00. Valor total: 
R$ 227.500,00; 02 - Qtde: 5 - valor unitário R$ 30.990,00 - valor total: R$ 154.950,00; 03 - 
Qtde: 10 - valor unitário: R$ 14.900,00 - valor total: R$ 149.000,00; 05 Qtde: 5 - valor unitário: 
16.200,00 - valor total: R$ 81.000,00; 06 Qtde: 10 - valor unitário: R$ 9.450,00 - valor total: 
R$ 94.500,00; 14 - Qtde:  5 - valor unitário: R$ 109.400,00 - valor total: R$ 547.000,00. Em-
presa: FRATELLI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI – CNPJ: 31.042.793/0001-35 
– Itens: 04 – Qtde: 10 - valor unitário: R$ 39.800,00 - valor total: R$ 398.000,00; 07 – Qtde: 
4 - valor unitário: R$ 168.800,00 - valor total: R$ 675.200,00; 08 – Qtde: 4 - valor unitário: 
R$ 67.500,00 – valor total: R$ 270.000,00; 15 – Qtde: 5 - valor unitário: R$ 169.600,00 - va-
lor total: R$ 848.000,00. Empresa: DZ7 COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 30.084.600/0001-64 
– Itens: 09 – Qtde: 10 - valor unitário: R$ 6.900,00 - valor total: R$ 69.000,00; 10 – Qtde: 
6 - valor unitário: R$ 15.300,00 - valor total: R$ 91.800,00; 11 – Qtde: 6 - valor unitário: R$ 
15.800,00 - valor total: R$ 94.800,00; 12 – Qtde: 6 - valor unitário: R$ 13.650,00 - valor to-
tal: R$ 81.900,00. O item 13 restou DESERTO. O item 16 restou FRACASSADO. Ficando 
assim, todos intimados do prazo recursal de três dias para apresentação das razões do 
recurso, e os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes as-
segurada vista imediata dos autos, nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal nº 
10520/2002”. Letícia Furtado Cardoso – 05/10/2021. São Caetano do Sul, 05 de outubro de 
2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 9340/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 64/2021 - Registro 
de Preço para Fornecimento de Sabonete Líquido sem Enxágue e Dispenser. DECISÃO 
DO PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa: 
GADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSE-
GURANÇA LTDA. – EPP – CNPJ sob o nº 07.389.929/0001-01 – Item 01 – Valor Unitário R$ 
53,00; Item 02 – Valor Unitário R$ 53,00; Item 03 – Valor Unitário R$ 40,00; Item 04 – Valor 
Unitário R$ 40,00. DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de 
todo processado, notadamente das Atas do Pregão/Adjudicação, e no uso da competência 
que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal nº 11.092/2017 e no inci-
so XXII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, 
na modalidade Pregão Presencial nº 64/2021”. Secretária de Governo: Silvia de Campos 
- 04/10/2021. São Caetano do Sul, 05 de outubro de 2021. Carolina Morales Bernardino – 
Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 262/2019 – PROC. Nº 300.164/2019 
– CONTRATADA: INSTITUTO NUTRA E VIVA LTDA. EPP. OBJETO: Fica prorrogado o con-
trato supra descrito por 12 (doze) meses, a partir de 27 de setembro de 2021. Valor total R$ 
325.680,00. DATA DA ASSINATURA: 27/09/2021. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Educação.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2021 - PROC. Nº 300.118/2021 - 
DETENTORA: OUTSIDE SOUZA & BRADÃO EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
COPA E COZINHA. DATA DA ASSINATURA: 04/10/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, 
a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores 
Unitários: Item 4 - MESA LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000 X 700 X 850 MM. 
TAMPO SUPERIOR CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX LIGA 18.8 PADRÃO AISI 
304, ACABAMENTO ESCOVADO E SOLDA CONTÍNUA A ARGÔNIO, REFORÇO INFE-
RIOR EM QUADRO DE CANTONEIRAS, COM REFORÇOS TRANSVERSAIS INTERME-
DIÁRIOS EM AÇO SAE 1020 DE 1/8” X 1 1/4”, TRATADO COM FUNDO ANTI FERRUGEM 
E PINTADO. PÉS EM TUBOS DE AÇO INOX LIGA 18.8 PADRÃO AISI 304, COM Ø EXTER-
NO DE 38MM, PROVIDOS DE RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS COM TRAVAS, E CONTRA 
VENTAMENTOS EM TUBOS DE AÇO INOX LIGA 18.8 PADRÃO AISI 304, COM Ø EXTER-
NO DE 32MM, COM ACABAMENTO ESCOVADO - R$ 1.100,00 a un. VALOR TOTAL DA 
ARP: R$ 15.400,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2021 – PROC. Nº 300.122/2021 – 
DETENTORA: ROLEMARE COMERCIAL LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. DATA DA ASSINATURA: 04/10/2021. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PRE-
ÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 1 – CAP DE PVC RÍGIDO BRANCO 
ESGOTO, DN 50MM, COM JUNTA ELÁSTICA, COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BOR-
RACHA, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES E ADUTORAS DE PVC RÍGIDO, CONFORME 
NBR 5688-R$ 4,00 a pç. Item 02 – LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO BRANCO ES-
GOTO, DN 50MM, COM JUNTA ELÁSTICA, COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BOR-
RACHA, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES E ADUTORAS DE PVC, CONFORME NBR 5688 
– R$ 16,00 a pç. Item 03 – TEE DE PVC RÍGIDO BRANCO ESGOTO, DN 50MM, CLASSE 
20, (PN 1,0 MPA), MOLDADO POR INJEÇÃO, COM JUNTA ELÁSTICA, E COM OS RES-
PECTIVOS ANÉIS DE BORRACHA, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES E ADUTORAS EM 
PVC, CONFORME NBR 5688 – R$ 11,80 a pç. Item 04 – TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO 
ESGOTO, DN 40MM COM PONTA E BOLSA, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, 
EM BARRAS DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 5688 – R$ 68,95 a 
pç. Item 05 – TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO, DN 50MM (2”), PONTA/BOLSA, PARA 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, BARRAS DE 6 METROS, CONFORME NBR 5688 – R$ 
119,80 a pç. Item 06 – TEE DE PVC BRANCO ESGOTO, DN 50 X 50MM, COM PON-
TA, BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, PARA UTILIZAÇÃO EM REDE DE ESGOTO PREDIAL, 
CONFORME NBR 5688 – R$ 11,80 a pç. Item 07 – CURVA PVC BRANCO ESGOTO, DN 
50MM X 90° (CURTA), COM PONTA, BOLSA/SOLDÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDE 
DE EGOSTO PREDIAL, CONFORME NBR 5688 – R$ 10,50 a pç. Item 08 – COTOVELO 
(JOELHO) DE PVC BRANCO RÍGIDO, DN 40MM X 90°, COM BOLSA, PARA REDE DE ES-
GOTO PREDIAL, CONFORME NBR 5688 – R$ 1,19 a pç. Item 09 – COTOVELO (JOELHO) 
DE PVC BRANCO ESGOTO, DN 50MM X 90°, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELÁSTICA E 
O RESPECTIVO ANEL DE BORRACHA, PARA REDE DE ESGOSTO PREDIAL, CONFOR-
ME NBR 5688 – R$ 3,01 a pç. Item 10 – COTOVELO (JOELHO), PVC BRANCO ESGOTO, 
DN 50MM X 45º, COM PONTA/BOLSA, JUNTA ELÁSTICA E O RESPECTIVO ANEL DE 
BORRACHA, PARA REDE DE ESGOTO PREDIAL CONFORME NBR 5688 – R$ 7,00 a pç. 
Item 11 – JUNÇÃO DE PVC BRANCO ESGOTO, DN 50MM PARA INSTALAÇÃO PREDIAL, 
CONFORME NBR 5688 – R$ 14,00 a pç. Item 12 – LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO 
BRANCO ESGOTO, DN 40MM, CLASSE 20, (PN 1,0 MPA), MOLDADO POR INJEÇÃO, 
COM JUNTA ELÁSTICA, COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DE BORRACHA, CONFORME 
NBR  5688, E NÃO SERÁ ACETITA CONEXÃO COM ALOJAMENTO DO ANEL USINADO 
– R$ 13,00 a pç. Item 13 – CURVA PVC OCRE 100 MM X 45° COM ANEL DE VEDAÇÃO 
TIPO JERI PARA ESGOTO. CONFORME NBR 10569/10570 – R$ 45,50 a pç. Item 14 – 
PLUG PVC ESGOTO INJETADO 100 – CONFORME NBR 10569/10570 – R$ 37,85 a pç. 
VALOR TOTAL DA ARP: R$ 103.000,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 88/2021 - PROC. Nº 300.120/2021 – CONTRATADA: ABX 
TELECON LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de Serviços especia-
lizados para fornecimento e implantação, em cada Unidade Escolar, de uma infraestrutura 
de rede para distribuição de dados sem fi o que atinja toda a sua extensão em área interna 
ou externa, a fi m de conectar os equipamentos de tecnologia educacional por alunos e 
educadores por meio de propagadores de sinal sem fi o, como tablets, notebooks, computa-
dores integrados e computadores desktop. DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021 – PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura. VALOR TOTAL: 
R$ 9.200.000,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

DECISÃO
CONTRATO N.: 031-2020, LIVRO 08, 
FOLHAS 061 A 069.
PREGÃO PRESENCIAL RETIFICADO Nº 
016/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1319/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E ZELADORIA PARA AMBIEN-
TE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VIN-
CULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO 
DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALU-
BRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANE-
XOS DO EDITAL – LOTE 01
Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência municipal, 
o inteiro teor da decisão referente ao proces-
so licitatório referenciado.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transpa-
rencia-secretaria-da-educacao/portal-da-
-transparencia-educacao

Araraquara, 05 de outubro de 2021.
CLELIA MARA DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Educação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, 
localizado na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
considerando a aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento de quem possa interessar, que no dia 20 de outubro de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura 
Municipal de Barrinha, fará realizar licitação no Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial do 
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo por escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONGÊNERES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE 
BARRINHA, conforme especificações contidas no edital que regula o certame. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada no endereço 
acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como 
no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 
3943-9400. Barrinha/SP, em 05 de outubro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS-Prefeito Municipal-

AVISO DE LICITAÇÃO
REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 23/2021

Objeto: Contratação de institui-
ção bancária para operar os ser-
viços de processamento e geren-
ciamento de créditos provenientes 
da Folha de Pagamento
Entrega dos Envelopes 01 e 02: até 
21/10/2021 às 08h30.        
Sessão do Pregão: 21/10/2021 às 
09h00.
Valor estimado: R$ 780.992,98
O edital poderá ser retirado no 
Departamento de Suprimentos, sito 
a Rua José Bonifácio, 400 – Centro 
– Santa Bárbara d’Oeste, a partir da 
presente ou pelo site: www.daesbo.
sp.gov.br. Informações: mmosna@
daesbo.sp.gov.br ou pelo fone (19) 
3459-5925.

LAERSON ANDIA JÚNIOR
Diretor Superintendente

ESCLARECIMENTO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2189/2021

DE 26 DE JULHO DE 2021
Vimos, através deste, em relação ao Pregão Eletrô-
nico nº 070/2021, que tem por objeto o CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS AOS CE-
MITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUINDO MANUTEN-
ÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, 
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REMOÇÃO 
E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERA-
DOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS 
FORMAS DA LEI, esclarecer o questionamento da 
empresa CEDRO PAISAGISMO EIRELI, conforme 
segue:
Nossa empresa, CEDRO PAISAGISMO EIRELI 
CNPJ 132517020001-90, interessada na referida 
participação, tempestivamente PERGUNTA:
Quanto as quantidades, a Prefeitura de Araraquara 
garante a quantidade dos serviços licitados serão 
contratados e garantidos de acordo com a lei (25% 
a maior ou a menor do valor do contratado) assim 
não desequilibrando operacional e financeiramen-
te o contrato evitando reequilíbrios físicos e finan-
ceiros ao contrato; uma vez que a licitação trata 
de serviços continuados e assim não é um registro 
de preços?
RESPOSTA: Informo que os quantitativos referen-
tes a maquinário e pessoal, indicados no termo 
de referência serão utilizados em sua totalidade, 
o único item que sofre variação/influência externa 
(época do ano e quantidade de sepultamentos) é a 
quantidade de resíduo gerados conforme descrito 
no item 4.6:
“O volume estimativo mensal de resíduos gerados 
por cemitério conforme item 4.5 poderá sofrer alte-
rações para mais ou para menos dependendo da 
necessidade individual de cada unidade/cemitério 
sem ônus para a CONTRATANTE. A contabiliza-
ção para pagamento mensal será por unidade de 
caçamba substituída.” 
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 05 de Outubro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

JAQUELINE HELENA SALES
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Presencial  nº 032/2021, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔ-
NOMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA (REMOÇÃO DE RESÍDUOS 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS DE 
TERRENOS, CAPINA MANUAL, RASPAGEM, 
GRADEAMENTO, ROÇADA MECANIZADA E MA-
NUAL), COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/MÁQUI-
NAS, INCLUSIVE DE PEQUENO PORTE (AU-
TOMÓVEIS, TRATORES E CAMINHÕES), INSU-
MOS E QUAISQUER MATERIAIS NECESSÁRIOS 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INCLUINDO 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPECTIVOS RESÍ-
DUOS GERADOS PELA CAPINA E RASPAGEM 
(GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO) E DA REMO-
ÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
E INSERVÍVEIS DE TERRENOS, COM DURA-
ÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS 
NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 
8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM CONFORMI-
DADE COM AS DISPOSIÇÕES DESTE ANEXO I 
- TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
DO EDITAL, QUE O INTEGRAM E COMPLEMEN-
TAM, tendo em vista pedido de esclarecimento por 
parte da empresa TERRA PLANA LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI, expor o que segue:
Em relação ao pedido de esclarecimento da em-
presa TERRA PLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ nº 08.543.922/0001-47, informar 
que a resposta se encontra disponível no site do 
Município de Araraquara (PORTAL DA TRANS-
PARÊNCIA), no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao.
Era o que tínhamos a esclarecer. 

Araraquara, 05 de Outubro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-064/2021 Caderno 
2. Processo licitatório: 16961/2021. Obje-
to: Registro de Preço para a “Aquisição de 
Curativos Especiais para Atendimento Judi-
cial”. Sessão pública de processamento: dia 
22/10/2021 às 09:00 horas. Da sessão pú-
blica: O processamento eletrônico será rea-
lizado através do endereço eletrônico com-
prasbr.com.br, no dia e hora mencionados e 
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 05 de outubro de 2021. 
Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário 
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-080/2021 Caderno 
2. Processo licitatório: 17134/2021. Objeto: 
Registro de Preços Para a “Contratação de 
Empresa Especializada para o Fornecimen-
to de Refeições Prontas ‘Tipo Marmitex’, 
para Funcionários e Pacientes, com Entrega 
Ponto a Ponto”. Sessão pública de proces-
samento: dia 21/10/2021 às 09:00 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrôni-
co comprasbr.com.br, no dia e hora mencio-
nados e será conduzida pelo pregoeiro com 
o auxílio da equipe de apoio. O edital está 
disponível no site: www.ts.sp.gov.br e com-
prasbr.com.br. Taboão da Serra, 05 de ou-
tubro de 2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior 
– Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 59/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
329/2021 - Contratação de empresa do ramo 
para o fornecimento de veículo de passeio zero 
km, ano mínimo 2021, cor branca, motor mínimo 
1.0, destinado a Secretaria Municipal de Saúde 
- CAPS, através da Emenda Parlamentar. Rece-
bimento das propostas: a partir das 08h30min do 
dia 06/10/2021 – Início da sessão: 20/10/2021, às 
14h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por 
item. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br e http://
sistemas.tupa.sp.gov.br:8079/ comprasedital/. Es-
tância Turística de Tupã, em 01/10/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

B7gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2021 

Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao: Pro-
cesso Nº 169/2020 – Pregão Presencial 
Nº 37/2020, Objeto: Registro De Preços 
De Materiais Descartáveis E Utensílios De 
Copa E Cozinha Para Snd/Hrlb/ Consau-
de, Assinada Em 30/12/2020, Prazo De 
Validade De 12 (doze) Meses, Em Seu 4º 
Trimestre De Vigência, Conforme Segue: 
(Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descrição, 
Marca, Unidade De Medida, Preço Uni-
tário Em Real) - Comeder - Com. Merc. 
Deriv. Prod. Alim. Ltda - Epp - Cnpj/Cpf: 
03347228000140, 06, Colher De Mesa Des-
cartável, Und, 0,065-11, Copo Descartável 
De 100 Ml, Pct, 3,10-13, Copo Descartável, 
Capacidade 50 Ml, Pct, 1,85-25, Filtro De 
Papel (Coador), Cx, 2,40-30, Galão Térmico 
De 12 Litros Com Torneira, Und, 153,00-32, 
Garrafa Térmica De 01 Litro Com Rosca, 
Und, 21,40-51, Saco Em Bobina P/Embala-
gem, Polietileno, (25x35)Cm, Transpar, Rl, 
14,60-54, Saquinho Para Hamburgao, Pct, 
17,30-56, Tampa Para Copo Descartável 
De 180 Ml, Pct, 4,29; Comercial Panorama 
Ltda – Me - Cnpj/Cpf: 07089572000138, 
03, Caixa Plástica Vazada, Und, 31,00-10, 
Copinho Dosador Para Rn- Capac. 60 Ml, 
Und, 4,84-36, Mamadeira Com Capacida-
de Para 120a 150 Ml, Und, 21,40-37, Ma-
madeira De 80ml (Chuca), Und, 14,90-38, 
Mamadeira Hospitalar Capac. 240 Ml, Und, 
15,30-57, Tampa Para Copo Tipo Eps, Und, 
0,21; Angela Dias De Carvalho – Me, 
Cnpj/Cpf: 17517395000105, 26, Fita Fil-
me Em Pvc, Rl, 35,00-52, Saco Plástico 
Para Embalar Talheres, Und, 0,04; Raquel 
Carvalho Apolidório Lopes – Cnpj/Cpf: 
28091870000132, 01, Caixa Plástica Or-
ganizadora De 17 Litros C/ Tampa, Und, 
29,10-02, Caixa Plástica Organizadora De 
50 Litros, Und, 66,00-05, Canecão De Inox 
Tipo Leiteira - Feito, Und, 191,00-07, Co-
lher De Servir Em Aço Inox, Und, 7,78-18, 
Descascador Manual Plástico De Legumes 
Domestico, Und, 3,15-19, Escumadeira 
Grande De Aço Inox Und, 23,40-20, Escu-
madeira Normal De Aço Inox, Und, 9,80-21, 
Espatula De Inox- 37 Cm, Und, 12,10-22, 
Espatula De Nylon - 37 Cm -Cor Preta, Und, 
10,00-23, Faca De Mesa Em Aço Inox, Dz, 
30,00-24, Faca Inox  De 6 Polegadas, Und, 
9,50-28, Frigideira Grande Anti Aderente, 
Und, 76,00-29, Galão Térmico Capc. 08l 
Com Torneira, Und, 129,00-31, Garfo Em 
Aço Inox, Dz, 18,90-35, Jarra Plástica Ca-
pacidade 02 L, Und, 8,27-41, Mexedor Para 
Cafe, Tipo Remo, Cristal, Und, 0,0358-42, 
Pa Para Caldeirão Em Polietileno, Und, 
50,00-46, Pegador Universal Em Aço Inox 
P/ Salada, Und, 6,24-47, Peneira Totalmen-
te Em Aço Inox, Und, 12,87-49, Prato De Vi-
dro Temperado, Raso, Und, 5,30-53, Saco 
Plástico Transparente, Tamanho  7x15, 
Und, 0,0366-55, Tabua De Corte Polietileno 
E Altileno, Und, 44,00-58, Termômetro Digi-
tal Tipo Espeto, Und, 21,46.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL EXTRATO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 025/2016
PROCESSO N.º 024/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PERTINENTE 
PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO ATERRO CONTROLADO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS UTILIZADOS 
PELO MUNICÍPIO DE CANANÉIA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, 
PROCEDIMENTOS E QUANTIDADES 
DESCRITAS NO REFERIDO OBJETO 
ESTABELECIDOS NOS ANEXOS DO 
EDITAL 023/2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: UNIÃO LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI ME.
VALOR: R$ 44.849,16 (quarenta e 
quatro mil oitocentos e quarenta e nove 
reais e dezesseis centavos).
PRAZO ADITADO: 15 (quinze) dias.

Cananéia, 08 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 020/2021
PROCESSO N.º 043/2021

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA OPERAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL 
CONTROLADO DE RESÍDUOS SÓLI-
DOS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO 
CONFORME TERMO DE COLABO-
RAÇÃO MÚTUA ASSINADO ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI-
QUERA-AÇU E PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA 
COM O FORNECIMENTO DE TODOS 
OS EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁ-
RIOS, MEDIANTE AS NORMAS VI-
GENTES E CLÁUSULAS CONSTAN-
TES DO EDITAL Nº 027/2021, TERMO 
DE REFERÊNCIA E ANEXOS DESTE 
CONTRATO.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA.
CONTRATADA: UNIÃO LOCAÇÃO  E 
SERVIÇOS EIRELI-ME .
CNPJ: 17.663.104/0001-89
PRAZO: 06 (seis) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 658.980,00 (seis-
centos e cinquenta e oito mil, novecen-
tos e oitenta reais).

Cananéia, 24 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 044/2019
PROCESSO N.º 036/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019
OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada para o transporte marítimo 
de alunos que estudam no Bairro Ariri 
e moram no Pontal do Leste, confor-
me solicitação do Departamento de 
Educação no Município de Cananéia/
SP, conforme Termo de Referência- 
Anexo I.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: PONTAL DO LESTE 
TRANSPORTES MARITIMOS LTDA.
CNPJ: 12.461.092/0001-96
VALOR: R$ 23.400,00 (vinte e três mil 
e quatrocentos reais)
PRAZO ADITADO: 03 (três) meses.

Cananéia, 16 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

TERMO DE SUSPENSÃO
ica SUSPENSO, a p artir desta data, 
o Contrato nº 033/2020, referente ao 
Processo nº 010/2020, Tomada de 
Preço nº 003/2020, por tempo indeter-
minado, para a avaliação de questiona-
mento da empresa quanto à viabilidade 
e legalidade de reequilíbrio econômico-
-fi nanceiro, visto que a empresa alega 
tal fato para a não continuidade de obra. 
Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para Revitalização da parte 
baixa da Orla da Avenida Beira Mar e 
Iluminação, conforme projetos e plano 
de trabalho do convênio nº 078/2019, 
celebrado com a Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo, regida pela 
Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas altera-
ções e de conformidade com o Projeto 
Básico, Memorial Descritivo e demais 
anexos do Edital 009/2020.

LUCIANO GOMES DOS SANTOS 
Diretor do Departamento de Obras

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Data 15 de setembro de 2021.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

TERMO DE SUSPENSÃO
Fica SUSPENSO, a p artir desta data, 
o Contrato nº 030/2020, referente ao 
Processo nº 016/2020, Tomada de 
Preço nº 009/2020, por tempo indeter-
minado, para a avaliação de questiona-
mento da empresa quanto à viabilidade 
e legalidade de reequilíbrio econômico-
-fi nanceiro, visto que a empresa alega 
tal fato para a não continuidade de 
obra. Objeto: Contratação de empre-
sa especializada para a construção da 
Praça Porto Bacharel, conforme proje-
tos e plano de trabalho do convênio nº 
055/2019, celebrado com a Secretaria 
de Turismo do Estado de São Paulo, 
regida pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 
e suas alterações e de conformida-
de com o Projeto Básico, Memorial 
Descritivo e demais anexos do Edital 
015/2020.

LUCIANO GOMES DOS SANTOS 
Diretor do Departamento de Obras

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Data 15 de setembro de 2021

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 012/2020
PROCESSO N.º 007/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para o transporte marí-
timo de alunos que estudam na região 
Central deste Município e moram no 
Pereirinha/Itacuruça, conforme solici-
tação do Departamento de Educação 
no Município de Cananéia/SP, confor-
me Termo de Referência- Anexo I.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: FREDERICO 
MARQUES NEVES 44254142846
CNPJ: 29.978.097/0001-93
VALOR: R$ 26.700,00 ( vinte e seis mil 
e setecentos reais)
PRAZO ADITADO: 03 (três) meses.

Cananéia, 16 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

TERMO DE SUSPENSÃO
Fica SUSPENSO, a p artir desta data, 
o Contrato nº 015/2020, referente ao 
Processo nº 013/2020, Tomada de 
Preço nº 006/2020, por tempo indeter-
minado, para a avaliação de questiona-
mento da empresa quanto à viabilidade 
e legalidade de reequilíbrio econômico-
-fi nanceiro, visto que a empresa alega 
tal fato para a não continuidade de 
obra. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para reforma do Centro 
Poliesportivo Gov. Mario Covas, con-
forme projetos e plano de trabalho 
do convênio nº 0927/2019, celebrado 
com a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo, regi-
da pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas 
alterações e de conformidade com o 
Projeto Básico, Memorial Descritivo e 
demais anexos do Edital 012/2020.

LUCIANO GOMES DOS SANTOS 
Diretor do Departamento de Obras

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Data 15 de setembro de 2021.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 014/2018
PROCESSO N.º 009/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
OBJETO: Contratação de empresa 
para locação de transporte de passa-
geiros, diariamente de segunda à sex-
ta-feira, com pelo menos uma viagem 
de ida saindo do bairro ariri (período 
da manhã) e outra saindo do centro 
(período da tarde), linha/itinerário de 
transporte público que ligue o bairro do 
ariri ao centro de Cananéia-sp.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: REGINA 
GONÇALVES ALVES - ME.
VALOR TOTAL: R$ 284.639,52 
(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO 
MIL, SEISCENTOS E TRINTA E 
NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS 
CENTAVOS).
PRAZO ADITADO: 06 (SEIS) MESES.

Cananéia, 27 de setembro de 2021.
Robson da Silva Leonel

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE ADITAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO N.º 039/2020
PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇO

Nº 017/2020

OBJETO: Registro de preços para 
contratação de empresa especializa-
da para objetivando o compromisso 
de fornecimento de Combustíveis e 
Lubrifi cantes para a frota municipal da 
Prefeitura da Estância de Cananéia.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: AUTO POSTO 
RETIRO DAS CARAVELAS LTDA-
EPP.
CNPJ nº: 01.854.396/0001-05.

VALOR ADITAMENTO – gasolina- R$ 
6,19 (seis reais e dezenove centavos) 
e álcool- R$ 4,99 (quatro reais e noven-
ta e nove centavos).

Cananéia, 27 de setembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da 
Constituição Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97, 
alterada pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06, em decorrência da declaração de SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA;

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público, por prazo determinado, a partir desta 
data, os candidatos abaixo relacionados, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 
009/2021, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ORD. CLASS. NOME R.G.

19º KARINA CARDOSO MARTINS 45.845.395-X

O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município 
de Cajati/SP, a fi m de tomar posse no Emprego Público, perdendo o direito à vaga se não 
obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 06 de outubro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

FICA CONVOCADO (A), para a nomeação no cargo público, o (a) candidato (a) 
aprovados no Concurso Público realizado de acordo com o edital de Concurso 
Público nº 01/2019.

CARGO: PSICÓLOGO

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
5º LUGAR VINICIUS GOMES DE ANDRADE 528057819

O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para se apresentar na Coordenadoria 
de RH da Prefeitura Municipal, munido dos documentos constantes na Portaria nº 
375 de 05 de outubro de 2021, disponível na íntegra no sítio ofi cial  www.cananeia.
sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 05 de outubro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA

MANDADO DE CITAÇÃO 
Na qualidade de Presidente da Comissão, desig-
nada através da Portaria nº 100 de 17 de junho 
de 2021, incumbida de apurar responsabilidades, 
através do memorando interno nº 20/2020 – De-
partamento de Administração, NOTIFICA o Sr. Ri-
cardo David Matos Rangel, atualmente recolhido 
em estabelecimento prisional situado na Rodovia 
Regis Bittencourt, km 453 + 75 m, Registro-SP, 
CEP 11.920-000, para que se apresente/ ou indi-
que representante, para oitiva, no dia 26 de Outu-
bro, às 10:00 horas, na Sala da Procuradoria Ju-
rídica, desta Municipalidade, na Avenida Adhemar 
de Barros, Porto do Ribeira, Paço Municipal, a fi m 
de prestar esclarecimentos; Podendo ser acom-
panhado pelo seu advogado, podendo arrolar tes-
temunhas e requer provas no prazo de três dias 
após a data acima descrita; A advertência que o 
processo será extinto se o acusado pedir exone-
ração até o interrogatório; caso não seja possível 
protocolar defesa escrita, junto ao protocolo cen-
tral deste Paço, seu não comparecimento/mani-
festação, se aplicará o disposto no artigo 203,IV 
da LC 123/21.
Este mandado de citação está de acordo com o 
artigo 203 e seus incisos da Lei Complementar 
123 de 31 de março de 2021.
Especifi camente devido as tentativas desertas de 
citação ao indiciado, requer a citação nos moldes 
do artigo 203, § 3º, citando por edital.

Iguape, 09 de setembro de 2021.
Daniel Honório de Oliveira Castro

Presidente da Comissão
Obs – Acompanha esta notifi cação cópia, portaria 
anexo, e desde já o mesmo tem ciência que pode 
acompanhar todas as fases e solicitar qualquer 
documento do presente procedimento administra-
tivo disciplinar.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

PORTARIA Nº 100
DE 17 DE JUNHO DE 2021

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APU-
RAR RESPONSABILIDADE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito Municipal de 
Iguape (SP), no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do art. 85, incisos II e XIII, da Lei Or-
gânica Municipal.
Considerando as razões do requerimento protoco-
lado sob nº 2560/2021, tendo o fi to de ludibriar a 
real situação do servidor, com possível afi rmação 
de falsifi cação ideológica nos termos do Artigo 
299 do Código Penal que é omitir um documento 
particular, declaração que deveria contar fato real 
da situação do servidor, resolve baixar a seguinte 
Portaria;
PORTARIA
Art. 1º - Fica nomeada Comissão de Processo 
Administrativo destinada a apurar ocorrências e 
autoria dos fatos referente ao servidor Ricardo 
David Matos Rangel, apontados pelo memoran-
do nº 66/2021 - adm, composta pelos seguintes 
membros: Dr. Daniel Honório de Oliveira Cas-
tro, Advogado, titular da Cédula de Identidade 
nº 22.113.022-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 
316.360.338-65, Jessica de Almeida Silva Xavier, 
Assessora de Desenvolvimento, titular da Cédula 
de Identidade RG nº 48.872.204-4 SSP/SP, inscri-
ta no CPF/MF sob o nº 386.051.388-58 Valdete 
Aparecida Andrade Rocha, Agente Administrativo, 
titular da Cédula de Identidade RG nº 24.820.706-
4, inscrita no CPF/MF sob o nº 159.018.948-55, 
sob a presidência do primeiro e assessorado pe-
los demais membros.
Art. 2º - O prazo de duração do Processo admi-
nistrativo obedecerá ao artigo 202 da Lei Comple-
mentar nº 123/2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO
WILSON ALMEIDA LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

DELIBERAÇÃO RECURSO CONVÊNIOS CARD 
ADMINISTRADORA E EDITORA EPP – PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 52/2021 – PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 273/2021 - Manifestando-me de 
inteiro acordo com o parecer jurídico exarado pela 
douta Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 
cujas conclusões acolho, por seus próprios fun-
damentos, conheço do recurso apresentado pela 
empresa CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADO-
RA E EDITORA EPP e, quanto ao mérito nego-lhe 
provimento, conforme previsão do artº 109, § 4º 
da Lei Federal nº 8.666/93, mantendo a nulidade 
do processo licitatório. Tupã, em 24/09/2021. Caio 
K. P. Aoqui, Pref. Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ
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Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cachoeira Paulista/SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação dos executados DOUGLAS DOMIGNOS GON-
ÇALVES (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 452.158.618-03; ROGÉRIO CARVA-
LHO DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.066.988-60; e ELIS NUNES SIQUEI-

RA, inscrita no CPF/MF sob o nº332.334.404-04. A Dra. Juliana Guimaraes Ornellas, MM. Juíza de Direito da Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de Cachoeira Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de Leilão Único do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por MATHEUS AUGUSTO NUNES MARCIANO em face de DOU-
GLAS DOMIGNOS GONÇALVES - Processo nº 0000770-80.2020.8.26.0102 (Principal nº 0000676-69.2019.8.26.0102) 
– Controle nº 608/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLI-
CAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem 
a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão terá início no dia 18/10/2021 às 
10:30h e se encerrará dia 17/11/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apre-
sentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do 
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca VW, modelo GOL CL 
1.6 MI, placa CIZ4048 (atual CIZ4A48), chassi 9BWZZZ377TT219673, ano 1996/1997, renavam 00665729774, gasolina. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 98,91 
(31/08/2021). O bem encontra-se na Rua Santa Cruz, 300, Embaú, Cachoeira Paulista/SP, sendo nomeado depositário 
o executado. Valor da Avaliação do bem: R$  8.646,00 (oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais) para junho de 
2021. Débito desta ação as fl s.63 no valor de R$ 16.134,61 (junho/2021). Cachoeira Paulista, 05 de setembro de 2021. 
Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Juliana Guimaraes Ornellas - Juíza de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

2ª Vara do Cível do Foro da Comarca de Itatiba/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ITALY MÓVEIS LTDA - ME, ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº 01.068.183/0001-40; DONIZETE DE CARVALHO (depositário), 
inscrito no CPF/MF sob o nº 060.824.538-08; e SINESIA MARGARIDA DE CARVALHO, 

inscrita no CPF/MF sob o nº 002.263.918-76. A Dra. Renata Heloisa da Silva Salles, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara 
do Cível do Foro da Comarca de Itatiba/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do 
bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ITALY MÓVEIS LTDA-ME e outros 
- Processo nº 0001704-79.2003.8.26.0281 – Controle nº 699/2003, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformid ade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e 
a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão 
em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá 
início no dia 18/10/2021 às 16:00h e se encerrará dia 21/10/2021 às 16:00h, onde somente serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem inter-
rupção o 2º Leilão, que terá início no dia 21/10/2021 às 16:01h e se encerrará no dia 12/11/2021 às 16:00h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ain-
da que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida 
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em 
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um 
veículo, marca I/FORD, modelo FUSION, ano 2007/2008, cor preta, placa DWS6347, renavam 939301938, gasolina. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 1.760,48 
(20/07/2021). O bem encontra-se na Rua Basílio Consolini, 166, Jardim de Lucca, Itatiba/SP, sendo nomeado depositário 
o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 27.757,00 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais) para 
julho de 2019. Débitos desta ação no valor de R$ 4.250,66 (julho/2019). Itatiba, 24 de julho de 2021. Eu, diretor/diretora, 
conferi. Dra. Renata Heloisa da Silva Salles - Juíza de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada SANDRA DE MOURA FOGAÇA 
DIAS (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 304.552.318-85; bem como do credor 
fi duciário BANCO SANTANDER S.A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42. 

O Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por BRENO 
AUGUSTO MANRIQUE CASTANHO DE ALMEIDA em face de SANDRA DE MOURA FOGAÇA DIAS - Processo nº 
0004080-43.2019.8.26.0001 (Principal nº 1023207-52.2016.8.26.0001) – Controle nº 1533/2016, e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido 
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 
887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre 
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 18/10/2021 às 10:30h e se encerrará dia 21/10/2021 às 10:30h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 21/10/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 
12/11/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que fi cará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, 
e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classifi cados próprio. O exequente, se vier a 
arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro 
de três (3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a novo 
leilão à custa do exequente (art. 892, § 1º, do CPC). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS SOBRE O BEM: um veículo marca FIAT, modelo Uno Mille Fire, 
placa DLP9113 (placa atual DLP9B13), ano 2003/2004, renavam 00814711030, chassi 9BD15802544517634, gasolina, 
cor branca. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total 
R$ 1.488,35 (31/08/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição fi nanceira: BANCO SANTANDER S.A e restrição ad-
ministrativa: veículo c/ bloqueios diversos. Valor da Avaliação do bem: R$ 8.964,00 (oito mil, novecentos e sessenta e 
quatro reais) para janeiro de 2021. Débito desta ação no valor de R$ 17.351,99 (julho/2020). São Paulo, 05 de setembro 
de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. José Carlos de França Carvalho Neto - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

Vara Única do Foro da Comarca de Monte Azul Paulista/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ARNALDO FERNANDES DA 
SILVA (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 121.782.578-95. O Dr. Ayman Ramadan, 
MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, na forma 

da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍSO em face de ARNALDO FERNANDES DA SILVA - Processo nº 1000512-98.2015.8.26.0370 
– Controle nº 2142/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLI-
CAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem 
a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 18/10/2021 
às 10:00h e se encerrará dia 21/10/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 21/10/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 12/11/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofer-
tados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que 
se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao 
Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arre-
matação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso 
a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo mar-
ca VW, modelo GOL SPECIAL, placa CSD6793 (atual CSD6H93), ano 2002, cor preta, chassi 9BWCA05Y62T126511, 
renavam 00779136519, álcool. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 429,45 (01/09/2021). Consta as fl s.41 dos autos restrições sobre o veículo. O bem encontra-se 
na Travessa II, 78, Paraiso/SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 6.500,00 (seis 
mil e quinhentos reais) para agosto de 2019. Monte Azul Paulista, 05 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. 
Dr. Ayman Ramadan - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campos do Jordão/SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação dos executados SERRANA AUTO PECAS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.079.953/0001-12; GILSON FERRI, inscrito no CPF/
MF sob o nº 066.195.358-01; ROBERTA RIBEIRO GUEDES FERRI, inscrita no CPF/MF 

sob o nº 245.972.188-90. O Dr. Mateus Veloso Rodrigues Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Campos do Jordão/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão do bem móvel, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução 
de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de SERRANA AUTO PECAS LTDA - Processo 
nº  1001438-94.2017.8.26.0116 – Controle nº 1049/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 
acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
 do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e 
a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão 
em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, terá início no dia 
18/10/2021 às 10:30h e se encerrará dia 17/11/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cin-
quenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. 
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 
844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM –O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apre-
sentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do 
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo da marca/modelo Chevrolet/
Classic LS, fl ex, placa ERM 6329, ano 2010, renavam 225453240. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 662,33 (14/09/2021). O bem encontra-se na Avenida Januário 
Miraglia nº 500, loja Serrana, Vila Abernessia, Campos do Jordão/SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da 
Avaliação do bem: R$ 18.322,00 (Dezoito mil e trezentos e vinte e dois reais) para Julho de 2021. Débito desta ação 
no valor de R$ 558.178,42 (Março/2018). Campos do Jordão, 15 de setembro de 2021 Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. 
Mateus Veloso Rodrigues Filho - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

SATO LEILOES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – 
Comitente vendedor: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA - CNPJ sob nº 45.793.395/0001-65, VALTRA 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - CNPJ sob nº 

56.360.266/0001-08 e MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - CNPJ 
sob nº 45.793.395/0001-65 - Data: 25 de Outubro de 2021, às 11:00. O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Sr. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa 
Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os 
bens serão vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 1: 
LAND ROVER - DISCOVERY 4 SE SDV6, Cor: Cinza, Chassi: SALLAAAG6GA803100, 
Ano:2015/ 2016. Lance Inicial: R$ 160.000,00; Lote 2: Caminhão MAN TGX 29.440 XLX, 
CHASSI: 95328XZZ9EE400690, ANO 2014/2014. Lance Inicial: R$ 210.000,00; Lote 3: 
Caminhão VW MAN 29.440 XLX. Chassi: 95328XZZ4CE000615, ANO 2012/2012. Lance 
Inicial: R$ 170.000,00; Lote 4: SEMIRREBOQUE BASCULANTE, ANO 
FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2013, CHASSI:94BB0843DDR019782, COR: PRETA, 
ANO: 2013/2013. Lance Inicial: R$ 35.000,00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE 
VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE 
www.satoleiloes.com.br.

EDITAL nº 0332/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 
75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA 
HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação extrajudicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º 
Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno 
constituído pelo lote nº 32 da quadra nº 03, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, com 
área de 140,00m². Matrícula nº 4.300 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º 
LEILÃO 20/10/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 146.000,00. 2º LEILÃO 21/10/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 
322.300,22. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; 
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas 
com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 21/09/2021. Os Fiduciantes - CLEDIOMARLOS APARECIDO DE MELO CPF 
183.427.828-75 E SILVIA APARECIDA DA SILVA MELO CPF 168.117.898-24 – comunicados das datas dos leilões, 
também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento 
do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL nº 2728/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 
75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA 
HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação extrajudicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º 
Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno 
constituído pelo lote nº 28 da quadra nº 27, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, com 
uma área de 140,00m². Matrícula nº 4.974 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º 
LEILÃO 20/10/2021 às 10h15 - VALOR: R$ 122.084,20. 2º LEILÃO 21/10/2021 às 10h15 - VALOR: R$ 322.885,65. 
Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com 
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 21/09/2021. O Fiduciante - LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 
051.893.568-09 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da 
preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa 
Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL nº 0409/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 
75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA 
HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação extrajudicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º 
Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno 
constituído pelo lote nº 09 da quadra nº 04, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, com 
uma área de 183,28m². Matrícula nº 6.130 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º 
LEILÃO 20/10/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 151.066,10. 2º LEILÃO 21/10/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 286.287,73. 
Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com 
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 21/09/2021. Os Fiduciantes - RICARDO PEREIRA DA SILVA CPF 
261.835.568-74 E KELLY CRISTIANE DA SILVA CPF 304.391.828-24 – comunicados das datas dos leilões, 
também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento 
do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

REQUERIDA: MARIA TEREZA MACHADO, REQUERENTE: JOSÉ ERON COSTA DE SOUZA, 
Cumprimento de Sentença – Alienação Judicial, Proc. nº 0001144-98.2019.8.26.0533. O Doutor 
Paulo Henrique Stahlberg Natal, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Santa Bárbara D’Oeste, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi 
designado para 1º leilão: dia 15 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 18 
de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão: dia 08 de NOVEMBRO 
de 2021 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual 
ou superior ao da avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde 
que não seja inferior a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. Leiloeiro Marcelo Valland, 
JUCESP 408, site www.hastapublica.com.br, Bem: IMÓVEL residencial localizado à Rua Dina-
marca, nº 2265, Jardim Europa I, na cidade de Santa Bárbara D’Oeste/SP, com área construída 
de 146,53m², totalizando 250m². Conforme laudo pericial fl s. 31, o imóvel é constituído por 
03 quarto s, sala de estar, 02 banheiros, 01 quarto de despensa e costura e área de servi-
ço. Pertencente à matrícula nº 18.005 do CRI de Santa Bárbara D’Oeste/SP. AVALIAÇÃO: R$ 
330.309,12 (trezentos e trinta mil, trezentos e nove reais e doze centavos). Comissão do Lei-
loeiro - O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, 
não se incluindo no valor do lanço. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações supra, 
juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casado for, bem como eventuais terceiros, caso não 
sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publi-
cado na forma da lei. Paulo Henrique Stahlberg Natal. Juiz de Direito. Edital disponível na íntegra 
em www.hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

REQUERIDA: CLEUZA GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA, REQUERENTE: MANUEL FRANCIS-
CO AMARAL - Procedimento Comum Cível - Condomínio, Proc. 0002719-71.2021.8.26.0566. 
A Doutora Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de São Carlos, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER 
que foi designado para 1º leilão: dia 18 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no 
21 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 10 de NOVEMBRO de 
2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior 
ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloei-
ro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br. Bem: Imóvel loca-
lizado na Rua Maristela Tagliatella Custódio, nº 117, Jardim Social Presidente Collor, Cidade 
Aracy, São Carlos/SP, matrícula nº 92.521 do CRI de São Carlos, assim descrita: Um terreno, 
situado nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos/SP, constituído do 
Lote 117 da Quadra “02” do Loteamento denominado “Jardim Social Presidente Collor”, com 
área superfi cial total de 150,00m². Conforme Laudo Pericial às fl s. 119/138, no local existe 
uma ed ifi cação térrea e parte assobradada nova na frente do imóvel, resultando numa área 
total construída de 143,00m², composta por sala, cozinha, banheiro social, dois dormitórios 
(01 suíte), garagem coberta, área serviço e sala TV (superior). Inscrição Municipal – IPTU nº 
20.180.095.001. A condição de conservação do imóvel é boa. AVALIAÇÃO: R$ 214.638,92. Co-
missão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das 
designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais 
terceiros, tais como AGROPECUÁRIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS CIDADE ARACY S/C LTDA, 
caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, 
Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

REQUERIDA: ALGE TRANSFORMADORES LTDA, REQUERENTE: MERCK S/A, Ação de Re-
integração/Manutenção de Posse, Proc. nº 0016933-92.2006.8.26.0566. A Doutora Flavia de 
Almeida Montingelli Zanferdini, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
São Carlos, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que, foi designado para 
1º leilão: dia 18 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 21 de OUTUBRO 
de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão: dia 10 de NOVEMBRO de 2021 de 
2021 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser  arrematado o bem por valor igual ou 
superior ao da avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que 
não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Leiloeiro Euclides Maraschi 
Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br, Bem: “Um terreno urbano, com área total 
de 7.351m², onde foi construído um prédio para reforma de motores, com área de 753,21m², 
situado na Rodovia Washington Luiz, Km 237, Parque Industrial, São Carlos/SP”, com suas 
medidas e confrontações melhores descritas na matrícula nº 19.035 do CRI  de São Carlos/
SP. Conforme laudo de avaliação  de fl s., apesar de ter endereço conhecido como sendo à 
Rodovia Washington Luiz, km 237, possui frente voltada para a rua paralela à mencionada 
rodovia, Rua Ítalo Paino, nº 100, o imóvel possui 02 barracões principais e construções. O 
prédio 1 possui um galpão principal que abriga a divisão de serviços, coberto com telhas 
metálicas sobre estrutura de aço. Anexo ao galpão, há um bloco de escritórios (que possui 
recepção, salas, salão de treinamento, sanitários e copa), um bloco de sanitários para funcio-
nários da área de produção e laboratório, duas coberturas simples voltadas para o barracão 
2, e ainda, uma ampliação da edifi cação destinada ao embarque e desembarque de produtos. 
O galpão 2 abriga o setor de produção havendo em seu interior um bloco de sanitários. AVA-
LIAÇÃO: R$ 6.446.498,16. ÔNUS: Consta na certidão de matrícula: Av.04 – PENHORA nos autos 
nº 1503/10 da 2ª VC de São Carlos/SP; Av.07 – PENHORA nos autos da Execução Fiscal nº 
1500206-03.2014.8.26.0566 da SAF de São Carlos/SP; Av.08 – INDISPONIBILIDADE nos autos 
nº 0000009-71.2013.406.6115 da 1ª Vara Federal de São Carlos; Av.10 – PENHORA da presente 
demanda; Av.12 – PENHORA nos autos nº 0010037-47.2017.8.26.0566 da SAF de São Carlos/
SP; Av.13 – PENHORA nos autos nº 5001377-54.2018.4.03.6115 da 1ª VF de São Carlos/SP; 
Av.14 – PENHORA nos autos nº 0002444132016.403.6115 da 2ª VF de São Carlos/SP; Av.15 – 
PENHORA nos autos 0011217-10.2019.5.15.0106 da 2ª VT de São Carlos/SP. O leiloeiro fará jus 
a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor 
do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá ser realizado em uma 
única vez, no prazo até 24 horas após o término do leilão. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das 
designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casado for, bem como eventuais 
terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Flavia de Almeida Montingelli 
Zanferdini - Juíza de direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS DOMINGUES, REQUERENTE: OSWALDO GORDO NETO - 
Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito, Proc. 0020234-31.2017.8.26.0576. O Doutor 
Marcelo de Moraes Sabbag, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de São 
José do Rio Preto, na forma da Lei etc. FAZ SABER foi designado para 1º leilão, que terá início a 
contar da publicação do edital, encerrando-se no dia 18 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, 
para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 08 de NOVEMBRO 
de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou su-
perior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. 
Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819,  site www.hastapublica.com.br. Bem: Imóvel 
de matrícula nº 10.490 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  
AVALIAÇÃO: R$ 489.345,50. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, 
ainda, o executado, INTIMADO das designações supra, juntamente com o cônjuge ODELZIRA 
RODRIGUES DOMINGUES, bem como outros eventuais terceiros, caso não sejam localizados para 
as intimações pessoais. Marcelo de Moraes Sabbag, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível 
em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO


            



























                     









                  


 



               






Edital de Leilão nº 245/21 ||| O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei  Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual 
nº 15.276/2014 e seu Decreto regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 
06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, 

a partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.satoleiloes.com.br, por meio 
do Servidor Público Designado, o leilão de aproximadamente 856 lotes entre veículos e motocicletas, 
destinados a reciclagem , que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado de 
Mauá/SP, localizado na reserva técnica no endereço: Rodovia Gregório Spina, 2284 - Ronda - 
Araçariguama/SP, Tel.: (11) 4223-4343 e Rua Mercedes Dorto, 615 – Ouro Fino – Ribeirão Pires/SP, que 
foram relacionados no Edital de notificação n.º 245/21, publicado no DOE de 18 de setembro de 2021, 
Caderno I, às fls. 97 a 100. Os veículos não arrematados serão novamente praceados. A visitação 
ocorrerá nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, das 9:00h às 16:30h. Demais informações sobre o leilão 
no site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311- 1644/1561/1562.

Edital de Leilão nº 245/21 |||
ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Leilão nº 245/21 |||
ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Leilão nº 245/21 |||

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual 
nº 15.276/2014 e seu Decreto regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 
06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará nos dias 

a partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.satoleiloes.com.br, por meio 
do Servidor Público Designado, o leilão de aproximadamente 856 lotes entre veículos e motocicletas, 
destinados a reciclagem , que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado de 
Mauá/SP, localizado na reserva técnica no endereço: Rodovia Gregório Spina, 2284 - Ronda - 

2ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP
ERRATA - ADITAMENTO AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO 
NO JORNAL A GAZETA DE SÃO PAULO. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A.  
EXECUTADA: COSMETAL INDÚSTIA MECÂNICA LTDA. AÇÃO DE EXECUÇÂO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITOS) PROCESSO n° 1132558-
51.2016.8.26.0100. FAZ SABER, em ERRATA ao edital de Leilão Eletrônico expedido nos autos 
do processo acima mencionado e publicado no Jornal gazeta de São Paulo, na data 02/10/2021, 
que por um equívoco constou, onde se lê: “Lance mínimo na 1ª praça: R$ 29.354.784,00 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 17.612.870,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).”, 
sendo o correto “Lance mínimo na 1ª praça: R$ 27.937.063,55 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 16.762.238,13 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).”, conforme fl s 2.096 
apresentada nos autos. Será a presente ERRATA, afi xada e publicada na forma da lei, 
prevalecendo todos os demais termos do edital publicado naquela data. São Paulo, 05/10/2021.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | www.ZUKERMAN.com.br Z U K E R M A N
L  E  I   L  Õ  E  S

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004472- 
57.2019.8.26.0100 ( U-55 ) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Getulio Teibi 
Matsumoto, Roberto Danzi e s/m Suely Maria Martins Danzi, Ana Cristina Custódio Leite, Valeria Custódio Leite e Angela 
Seing Mei Chiu Hsieh, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se ca-
sados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Peng Hsu Chao Ying ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio do imóvel localizado na Rua Paulo Orozimbo, nº 247, fundos, Cambuci, São Paulo- SP, com área de 28,00 m², 
contribuinte nº 034.026.0036-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20  dias 
úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de outubro de 2021. 

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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RETIFICAÇAO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 PARA ELEIÇAO DE COMISSAO ECLESIASTICA E ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL

No dia  01/10/2021 no jornal Gazeta de São Paulo na página B6, deixou de constar na ordem do Dia: eleição da comissão eclesiástica onde os
candidatos deverão se apresentar em assembleia. Dessa forma fica retificado o seguinte texto:

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SÃO PEDRO - CNPJ 55.618.219/0001-40 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇAO DA COMISSAO ECLESIASTICA E ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL

(nos termos dos artigos 13, alínea “b”, artigos 16 e 17 do Estatuto da Igreja Ortodoxa Grega de São Pedro)
DATA: 14 de outubro de 2021; HORÁRIO: 14:00-14:30;  LOCAL:  Rua Bresser, 793, salão térreo, São Paulo/SP; CEP: 03017-000 
A Igreja Ortodoxa Grega de São Pedro através de sua administradora provisória nomeada (processo judicial 1096874-89.2021.8.26.0100)
pelo Juizo da 23 Vara Civel do Foro Central da Comarca de São Paulo Helene Theoni Aristide Ikoutas Athanassopoulou plenamente autorizada
pelo Juizo para adequação e aprovação de novo Estatuto mediante assembleia geral, convoca seus membros através do presente edital de
acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 14
de outubro de 2021, às 14:00 hrs. em primeira chamada, e às 14:30 hrs. em segunda chamada, com qualquer quórum, para eleição da
comissão  eclesiástica onde os candidatos deverão se apresentar em assembleia e ainda, deliberar sobre as seguintes propostas de alterações
no Estatuto da Igreja Ortodoxa Grega de São Pedro das seguintes matérias constantes da ordem do dia. São Paulo, 05 de Outubro  de 2021.
Helene Theoni Aristide Ikoutas Athanassopoulou - ADMINISTRADORA PROVISORIA

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600
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